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מינוי שופט
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ"ד1984-
בתוקף סמכותי לפי סעיף )10א() (4לחוק בתי המשפט
]נוסח משולב[ ,התשמ"ד ,11984-ובהסכמת נשיא בית המשפט
העליון ,אני ממנה בזה את מרדכי כדורי ,ת"ז  ,058664749שופט
תעבורה ,בהסכמתו ,לכהונה בפועל כשופט של בית משפט
השלום במחוז ירושלים ,מיום י"א בתמוז התשס"ח ) 14ביולי
 (2008עד יום י"ד בתשרי התשס"ט ) 13באוקטובר .(2008
י"א בתמוז התשס"ח ) 14ביולי (2008
)חמ (3—60
דניאל פרידמן
__________
שר המשפטים
 1ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198

מינוי רשמת
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ"ד1984-
בתוקף סמכותי לפי סעיף )84א( לחוק בתי המשפט ]נוסח
משולב[ ,התשמ"ד ,11984-ובאישור שר המשפטים ,אני ממנה
בזה את עורכת הדין צבייה )טובה( גרדשטיין ,ת"ז ,25193699
לרשמת/ראש ההוצאה לפועל של בתי משפט השלום במחוז
המרכז ,החל ביום י"ז בתמוז ) 20ביולי .(2008
י"ב בתמוז התשס"ח ) 15ביולי (2008
)חמ (3—64
דורית ביניש
נשיאת בית המשפט העליון
__________
 1ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198

מינוי יושב ראש מותב נוסף לוועדת ערעור
לפי חוק הנכים )תגמולים ושיקום( ,התשי"ט1959-
]נוסח משולב[ ,ולפי חוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב1992-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  26לחוק הנכים )תגמולים
ושיקום( ,התשי"ט] 1959-נוסח משולב[) 1להלן  -החוק(,
סעיפים )5א( ו–)ב( ו– 12לחוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב-
 ,21992וסעיף  16לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ"ד-
 ,31984ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון ,אני ממנה את
שחף טהר ,ת"ז  ,51264737שופטת בקצבה של בית משפט שלום,
כיושבת ראש מותב נוסף לוועדת הערעור לפי החוק האמור,
במחוז דרום.
תוקף המינוי לשלוש שנים.
י"ח בתמוז התשס"ח ) 21ביולי (2008
)חמ (3—323
דניאל פרידמן
שר המשפטים
__________
 1ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;276התש"ן ,עמ' .20
 2ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90
 3ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198

מינוי חבר לוועדות ערעור
לפי חוק הנכים )תגמולים ושיקום( ,התשי"ט1959-
]נוסח משולב[ ,ולפי חוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב1992-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  26לחוק הנכים )תגמולים
ושיקום( ,התשי"ט] 1959-נוסח משולב[) 1להלן  -החוק( ,וסעיף
__________
1

ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;276התש"ן ,עמ' .20
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 5לחוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב ,21992-אני ממנה את קליב
לסלי קרפל ,ת"ז  ,065604910רופא מוסמך ,לחבר בוועדות ערעור
לפי החוק ,במחוז מרכז.
תוקף המינוי לשנה אחת.
י"ח בתמוז התשס"ח ) 21ביולי (2008
)חמ (3—323
דניאל פרידמן
שר המשפטים

__________
2

ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90

מינוי יושב ראש מותב נוסף לוועדת ערעור
לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום(,
התש"י ,1992-ולפי חוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב1992-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  5לחוק משפחות חיילים שנספו
במערכה )תגמולים ושיקום( ,התש"י) 11950-להלן  -החוק(,
סעיף  5לחוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב ,21992-וסעיף  16לחוק
בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ"ד ,31984-ובהסכמת נשיאת
בית המשפט העליון ,אני ממנה את השופטת שחף טהר ,ת"ז
 ,51264737שופטת בקצבה של בית משפט שלום ,ליושבת ראש
מותב נוסף לוועדת הערעור לפי החוק האמור.
תוקף המינוי לשנתיים.
י"ח בתמוז התשס"ח ) 21ביולי (2008
)חמ (3—321
דניאל פרידמן
שר המשפטים

__________
1

ס"ח התש"י ,עמ' .162
ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90

3

ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198

2

מינוי חבר לוועדות ערעור
לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום(,
התש"י ,1992-ולפי חוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב1992-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  5לחוק משפחות חיילים שנספו
במערכה )תגמולים ושיקום( ,התש"י) 11950-להלן  -החוק(,
סעיף  5לחוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב ,21992-אני ממנה את
קליב לסלי קרפל ,ת"ז  ,065604910רופא מוסמך ,לחבר בוועדות
ערעור לפי החוק ,במחוז המרכז.
תוקף המינוי לשנה אחת.
י"ח בתמוז התשס"ח ) 21ביולי (2008
)חמ (3—321
דניאל פרידמן
שר המשפטים

__________
1
2

ס"ח התש"י ,עמ' .162
ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90

מינוי ועדת ערר
לפי חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים ,התשנ"ח1998-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  7לחוק להסדרת הביטחון בגופים
ציבוריים ,התשנ"ח) 11998-להלן  -החוק( ,ולעניין מינוי יושבת
ראש הוועדה בהסכמת שר המשפטים ,אני ממנה את האנשים
__________
 1ס"ח התשנ"ח ,עמ' .348

ילקוט הפרסומים  ,5838י' באב התשס"ח11.8.2008 ,

ובעלי התפקידים המפורטים להלן ,לחברי ועדת ערר על
החלטת קצין מוסמך שלא לאשר כשירות של מועמד לשמש
ממונה ביטחון בגוף ציבורי המנוי בתוספות הראשונה ,השניה
או הרביעית לחוק:
עורכת דין חנה קלר-אורנשטיין  -יושבת ראש;
ראש חטיבת אבטחה במשטרת ישראל  -חבר;
ראש אגף אבטחה בשירות הביטחון הכללי  -חבר.
כ"א בתמוז התשס"ח ) 24ביולי (2008
)חמ (3—2948
אבי דיכטר
השר לביטחון הפנים

אכרזה בדבר החלפת תקן רשמי
לפי חוק התקנים ,התשי"ג1953-
אני מכריז ,בתוקף סמכותי לפי סעיף )8ה( לחוק התקנים,
התשי"ג ,11953-כי מכון התקנים הישראלי ,החליף ,באישורי,
את התקן הרשמי הזה:
ת"י  - 145תיבות חיבורים למיתקני חשמל :תיבות פלסטיק מיוני
 ,1994תיקון טעות ממאי  1995וגיליון תיקון מס'  1מנובמבר
.2000
במקומו יבוא:
ת"י  145חלק  - 1תיבות ומעטפות לאבזרים חשמליים להתקנות
קבועות ולשימוש ביתי ולשימושים דומים :דרישות
כלליות ,מיולי .2008
התקן יופקד במקומות המפורטים בהודעה בדבר הפקדת
תקנים רשמיים ,בילקוט הפרסומים  ,2223התשל"ו ,עמ' .1871
תחילתה של אכרזה זו  60ימים מיום פרסומה.
י"ח בתמוז התשס"ח ) 21ביולי (2008
)חמ (3—95
אליהו ישי
__________
שר התעשיה המסחר והתעסוקה
 1ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשנ"ח ,עמ' .52

אכרזה בדבר שינוי תקן רשמי
לפי חוק התקנים ,התשי"ג1953-
אני מכריז ,בתוקף סמכותי לפי סעיף )8ה( לחוק התקנים,
התשי"ג ,11953-כי מכון התקנים הישראלי ,שינה ,באישורי,
את התקן הרשמי הזה:
ת"י  5111חלק  - 2מערכות צנרת פלסטיק למיתקני מים חמים
וקרים ,בתוך בניינים  -פוליפרופילן :צינורות ,מדצמבר
 ,2004על ידי פרסום גיליון תיקון מס'  ,1מיולי .2008
גיליון התיקון יופקד במקומות המפורטים בהודעה בדבר
הפקדת תקנים רשמיים ,בילקוט הפרסומים  ,2223התשל"ו ,עמ'
.1871
תחילתה של אכרזה זו  60ימים מיום פרסומה.
י"ח בתמוז התשס"ח ) 21ביולי (2008
)חמ (3—95
אליהו ישי
__________
שר התעשיה המסחר והתעסוקה
 1ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשנ"ח ,עמ' .52

ילקוט הפרסומים  ,5838י' באב התשס"ח11.8.2008 ,

מינוי נציגי ציבור לבתי הדין לעבודה
לפי חוק בית הדין לעבודה ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותנו לפי סעיף  10לחוק בית הדין לעבודה,
התשכ"ט ,11969-ולאחר התייעצות כנדרש בסעיף האמור ,אנו
ממנים את האנשים שלהלן לנציגי ציבור בבתי הדין לעבודה:
בית הדין הארצי לעבודה
מס' זהות
נציגי מעבידים
6184626
דוד בלומברג
3022563
ברק אבי
7700461
יצחק דויטש
8985426
מיכאל הילב
6153688
עמירם זמני
6255046
עקיבא מוזס
3044143
יובל רכלבסקי
נציגי עובדים
אליהו בן גרא
ראובן בוימל
ג'וני גל
אלי פז
מנחם שוורץ

מס' זהות
10572162
30570832
13577176
06541510
03152063

בית הדין האזורי ירושלים
מס' זהות
נציגי מעבידים
78726940
יהודה אלבז
56836919
יוסי אלעד
54568936
מיכאל בן אבי
13095146
הרולד בר
8212847
בן ציון דל
1410729
תמר זיו
133868
יגאל חיות
51085512
אורי כהן
50500503
משה מרבך
548677
אלימלך סמט
42893438
יהושע ענר
9612136
אריה שפירא
מס' זהות
68424431
449462
4333145
8224941
53349395
51041358
12227138

נציגי עובדים
שמואל בן שעיה
קובי משה
שאול צור
איסר סלובטיצקי
נאוה קרניאל
שולמית שמש
גזי מישל
__________
 1ס"ח התשכ"ט ,עמ' .70
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בית הדין האזורי נצרת
נציגי מעבידים
עזאיזה אסעד
שמריהו ברט
שמעון הקר
טוביה לוי
מועלם עזרא
מוני סגל
יעקב שמש

מס' זהות
20752218
6743645
50900737
6283451
42958934
74275934
4762104

נציגי עובדים
דניאל לוי
יוסף לוי

מס' זהות
63182364
68006063

בית הדין האזורי חיפה
מס' זהות
נציגי מעבידים
6482798
ירומה אייזנברג
3230075
עמינדב ארגוב
1366178
דוד ברקן
30438881
גליק רפי
51528305
אליהו דבי
6651111
מתתיהו דורון
54146964
אלוני טל
9466616
יאיר כפרי
6188627
זוסיה רז
9699497
ישעיהו פטוקה
54205695
שאלתיאל צברי
30637045
מרדכי שני
נציגי עובדים
יצחק אשכנזי
רוברט בן אור
ינון בעדני
שושנה הורן
טובה מעוז
פליצ'ה פלד
דליה רוזנטראוב
אלי רומאני
מוחמד שוגרי

מס' זהות
7915424
64163835
9936253
6096325
1694488
42193607
30462246
60335742
20401113

בית הדין האזורי באר-שבע
מס' זהות
נציגי מעבידים
24279572
אהרוני אורן
68086750
בורוכוב נתן
בינון שמעון

5208410

בן סימון ראובן

56372592
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חן שרית

59719237

פנקס בנימין

6380703

עזרא משה

4514783

נציגי עובדים

מס' זהות

פיינר דן

3396074

יאיר טבת

1337864

כהן אביתר

56640303

בית הדין האזורי תל אביב
נציגי מעבידים

מס' זהות

יהודית ארבל

7402621

חיים גבאי

52628369

בנימין גז'בין

7535628

ירח גלטר

6675839

משה דניאל

56543721

יצחק כבדיאל

9666777

יאיר כהן-פריווה

59025148

אריה לונדין

51327807

איתן ליברוט

52921525

ניר לילי

3856523

ארנון פוקס

5161302

צבי קוסטרינסקי

7573298

חן אורן

27170125

יוסף זוידוביץ

50165638

שולמית חיימזון

68462274

צבי שווייגר

51020931

נציגי עובדים

מס' זהות

גרסיאלה ביל כהן

13829858

בת שבע גלין הולצמן 12016176
עודד הון

9269432

נירית טולקובסקי

52196284

אסתר קורדובה

45678331

רמי נחום

7099708

י"ח בתמוז התשס"ח ) 21ביולי (2008
)חמ (3—178
אליהו ישי
שר התעשיה המסחר והתעשיה

מינוי והסמכת מפקחי עבודה
לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה ,התשי"ד1954-
בתוקף סמכותי לפי סעיף )2א( לחוק ארגון הפיקוח על
העבודה ,התשי"ד ,11954-לפי סעיף  1לחוק שעות עבודה ומנוחה,
__________
1

ס"ח התשי"ד ,עמ' .202
ילקוט הפרסומים  ,5838י' באב התשס"ח11.8.2008 ,

התשי"א ,21951-לפי סעיף  1לחוק עבודת הנוער ,התשי"ג,31953-
לפי סעיף 15ב)א( לחוק שכר מינימום ,התשמ"ו ,41987-לפי סעיף
)19א( לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם ,התשנ"ו-
 ,51996לפי סעיף  1לחוק חופשה שנתית ,התשי"א ,61951-לפי סעיף
)18א( לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה ,התשמ"ח ,71988-ולפי
לסעיף  13לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח-
 ,81998אני ממנה ומסמיך ,לפי העניין ,את עובדי משרד התעשיה
המסחר והתעסוקה הרשומים מטה לעניין הפיקוח על ביצוע
הוראות לפי החוקים האמורים ,וכן על ביצוע הוראות חוק הודעה
מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות ,התשס"א ,92001-חוק הסכמים
קיבוציים ,התשי"ז ,101957-סעיף 41א)ב( לחוק חיילים משוחררים
)החזרה לעבודה( ,התשי"ט ,111949-לפי סעיף 45א לחוק האמור,
חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה( ,התשס"ב ,122002-סעיף  26לחוק
הגנת השכר ,התשי"ח ,131958-סעיף )7ב( לחוק למניעת הטרדה
מינית ,התשנ"ח 141998-וחוק הגנה על עובדים בשעת חירום,
התשס"ו:152006-
שם ומשפחה

מס' זהות

אחרק משה

66053786

אקר גיל

33799214

שם ומשפחה
בלנקו גיל

31174980

בן חמו זהבית

34511089

חוסן חאזם

29210606

חוסן רני

34841247

ישראלי ענת

32312357

מלכה שימי

31588908

אבו גוש חסיין

29869328

אליאסי ענבר

32270340

אמזלג אתי

39990692

בן חיים שרית

38348884

דוד מאיר
32423428
26623058
קסטרו לירן
י"ז בתמוז התשס"ח ) 20ביולי (2008
)חמ (3—150
אליהו ישי
שר התעשיה המסחר והתעסוקה

וולקוביץ עינת

31689037

מאור מורן

53096160

תיקון אצילת סמכויות

סאהר מצרי

40832727

לפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה1965-

רובין רונן

25674086

אלסייד באדר

37779519

בתוקף סמכותי לפי סעיף  269לחוק התכנון והבניה,
התשכ"ה) 11965-להלן  -החוק( ,אני מתקן את אצילת הסמכויות
שפורסמה בילקוט הפרסומים התשנ"ו ,עמ'  ,3072כך שאחרי
"למעט הסמכות להתקין תקנות בנות פועל תחיקתי" יבוא
"ולמעט הסמכות לפי סעיף  109לחוק".

גיל לוי

28960011

לה גנק יאן

34436444

סולומונוב אביבית

37487618

קולר ליאור

28471449

שבת יוסי

25412107

י"ח בתמוז התשס"ח ) 21ביולי (2008
)חמ (3—715
מאיר שטרית
__________
שר הפנים
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשנ"ה ,עמ' .290

__________
2
3

4
5
6
7

8
9
10

11
12
13

14
15

מס' זהות

ס"ח התשי"א ,עמ'  ,204י"פ התשט"ו ,עמ' .156
ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;115התשנ"ח ,עמ'  ;256י"פ התשנ"ד,
עמ' .2960
ס"ח התשמ"ז ,עמ'  ;68התשס"ב ,עמ' .493
ס"ח התשנ"ו ,עמ' .201
ס"ח התשי"א ,עמ' .234
ס"ח התשמ"ח ,עמ'  ;38התשנ"ח ,עמ'  ;169י"פ התשנ"ו,
עמ' .1054
ס"ח התשנ"ח ,עמ' .152
ס"ח התשס"א ,עמ'  ;378י"פ התשס"ב ,עמ' .2749
ס"ח התשי"ז ,עמ'  ;63התשל"ו ,עמ'  ;138התשס"א ,עמ'
 ;123התשס"ד ,עמ' .1323
ס"ח התש"ט ,עמ'  ;13התשס"ג ,עמ' .525
ס"ח התשס"ב ,עמ'  ;210י"פ התשס"ב ,עמ' .2749
ס"ח התשי"ח ,עמ'  ;86התשס"ה ,עמ'  ;913י"פ התשס"ד,
.1323
ס"ח התשנ"ח ,עמ' .166
ס"ח התשס"ו ;396 ,י"פ התשס"ו ,עמ' .4725

ביטול אצילת סמכויות
לפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  269לחוק התכנון והבניה,
התשכ"ה) 11965-להלן  -החוק( ,אני מבטל את אצילת הסמכות
לפי סעיף  109לחוק לשמאי אסיף.2
י"ח בתמוז התשס"ח ) 21ביולי (2008
)חמ (3—715
מאיר שטרית
שר הפנים
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשנ"ה ,עמ' .290
 2י"פ התשס"ד ,עמ' .2870

מינוי פקידי סעד
לפי חוק הסעד )סדרי דין בענייני קטינים ,חולי נפש ונעדרים(,
התשט"ו1955-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  9לחוק הסעד )סדרי דין בענייני
קטינים ,חולי נפש ונעדרים( ,התשט"ו ,11955-אני ממנה את
הרשומים מטה לפקידי סעד לעניין החוק האמור:
__________
1

ילקוט הפרסומים  ,5838י' באב התשס"ח11.8.2008 ,

ס"ח התשט"ו ,עמ' .126
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נעמי כהן ,ת"ז  - 039283486עיריית ירושלים

סעיף )46א( לחוק היישום;

נועה הוכמן ,ת"ז  - 023019532עיריית פתח תקוה

סעיף 1לפקודת בריאות הציבור )מזון( ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ;71983 -

מירב להב-שחף ,ת"ז  - 031889553עיריית רחובות

סעיף  46לפקודת הרוקחים ]נוסח חדש[ ,התשמ"א,81981-
לערוך ביקורת ,למעט בבתי מרקחת;

יפעת סימן טוב ,ת"ז  - 028558443עיריית קרית אונו

סעיף  2לחוק למניעת שריפות בשדות ,התש"י.91949-

אוקסנה בלוך ,ת"ז  - 312686231עיריית חולון

)להלן  -המפקח(

חדוה גלמן ,ת"ז  - 003946019קרית טבעון

קרן אשכנזי ,ת"ז  - 037673159עיריית אשדוד
רות רבקה מאירי ,ת"ז  - 058840315עיריית שוהם
אלה אריש-בועז ,ת"ז  - 023821366עיריית נשר
מרים אלכסנברג ,ת"ז  - 023501901המועצה המקומית ירוחם
חנאן אלקרינאוי ,ת"ז  - 024786410עיריית רהט
ורד שחם ,ת"ז  - 056509359מחוז ירושלים
אילנה דניאל שלמה ,ת"ז  - 052035102עמק חפר
קלריס-כרמלה פרנקל ,ת"ז  - 065552408עיריית תל–אביב-יפו
משה מרדכי אשורי ,ת"ז  - 057463663עיריית חדרה
אנה יופה ,ת"ז  - 307515163עיריית ירושלים
גליה קליימן ,ת"ז  - 025637315עיריית פתח תקוה

לערוך חקירות בקשר לביצוע עבירות על החיקוקים האמורים
וכן על חשד לביצוע עבירות על חוק תכנון משק החלב בישראל,
התשנ"ב ,101992-חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,התשי"ח-
 ,111957לגבי תקנות וצווים מכוחו בתחומים שבתחום אחריותו
של משרד החקלאות ,ועל סעיפים  383 ,219 ,218ו– 384לחוק
העונשין ,התשל"ז ,121977-בהתייחס לתוצרת חקלאית לרבות
בעלי חיים ,וסעיפים 393א 418 ,415 ,לחוק האמור ,כאשר
החשד לביצוע עבירות אלה מתברר אגב חקירת עבירות
על פי חיקוקים שעל פיהם מונה או הוסמך כמפקח; ובתוקף
סמכותי לפי סעיף  39לחוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה
 מעצרים( ,התשנ"ו) 131996-להלן  -החוק( ,אני מסמיך בזהאת המפקח בסמכויות -
.1

עיכוב לפי סעיף )67א( לחוק ,למעט הסמכות לעכב על יסוד חשד
כי האדם עומד לעבור עבירה; על פי סעיף )68א( לחוק ,למעט
הסמכות לזמן את העד לתחנת משטרה; על פי סעיף  69לחוק;

.2

מעצר על פי סעיף )23ב( לחוק.

אורלי בילנסקי ,ת"ז  - 025060054עיריית אשקלון
כ"ו באדר ב' התשס"ח ) 2באפריל (2008
)חמ (3—143
יצחק הרצוג
שר הרווחה והשירותים החברתיים

הרשאה וצו הענקת סמכויות
לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית )עדות( ,לפי חוק יישום
הסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו )הסדרים כלכליים
והוראות שונות( )תיקוני חקיקה( ,התשנ"ה ,1994-לפי חוק
סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה  -מעצרים( ,התשנ"ו1996-
ולפי חוק הגנת הצומח ,התשט"ז1956-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת הפרוצדורה הפלילית
)עדות( ,1סעיף )46ב( לחוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה
ואזור יריחו )הסדרים כלכליים והוראות שונות( )תיקוני חקיקה(,
התשנ"ה) 21994-להלן  -חוק היישום( ,וסעיף 11א לחוק הגנת
הצומח ,התשט"ז) 31956-להלן  -חוק הגנת הצומח( ,אני מרשה
ומסמיך ,לפי העניין ,את עובד משרד החקלאות ופיתוח הכפר,
מיכאל לנקרי ,ת"ז  ,037394160הנמנה עם היחידה לפיקוח על
הצומח והחי ויישום הסכמים חקלאיים בין ישראל ובין הרשות
הפלסטינית אשר מונה או הוסמך למפקח לפי -
סעיף  1לפקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[ ,התשמ"ה-
;41985
סעיף  2לפקודת הכלבת;51934 ,
סעיף  10לחוק הגנת הצומח;
סעיף  6לחוק הזרעים ,התשט"ז;61956-
__________
1
2

חוקי א"י ,כרך א' ,עמ' .439
ס"ח התשנ"ה ,עמ' .66

3

ס"ח התשט"ז ,עמ'  ;79התשל"ו ,עמ' .36
ס"ח התשמ"ה ,עמ' .84
ע"ר  ,1934תוס'  ,1עמ' .242

6

ס"ח התשט"ז ,עמ'  ;97התשכ"ה ,עמ' .55

4
5
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זאת שעה שהוא עוסק בחקירת עבירות על פי החיקוקים.
תוקף הרשאה וצו הענקת סמכויות זה עד יום כ' באלול
התשס"ח ) 20בספטמבר  (2008וכל עוד מקבל הרשאה זו משמש
בתפקידו האמור.
ג' בתמוז התשס"ח ) 6ביולי (2008
)חמ (3—2849
אבי דיכטר
__________
השר לביטחון הפנים
 7דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,36עמ' .750
 8דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,35עמ' .694
 9ס"ח התש"י ,עמ' .32
 10ס"ח התשנ"ב ,עמ' .139
 11ס"ח התשי"ב ,עמ' .24
 12ס"ח התשל"ז ,עמ'  ;226התש"ם ,עמ'  ;112התשנ"ו ,עמ' .16
 13ס"ח התשנ"ו ,עמ' .338

הרשאה
לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית )עדות(
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת הפרוצדורה הפלילית
)עדות( ,1אני מרשה בזה את עובד אגף המכס ומע"מ במשרד
האוצר ,אייל משען ,ת"ז  ,029513009לערוך חקירות בקשר לביצוע
עבירות על החוקים הרשומים מטה והתקנות שלפיהם:
-

פקודת המכס;2

-

חוק סוכני המכס ,התשכ"ה;31964-

-

פקודת המשקאות המשכרים )ייצור ומכירה( ;
4

__________
 1חוקי א"י ,כרך א' ,עמ' .439
 2דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,3עמ' .39
 3ס"ח התשכ"ה ,עמ' .16
 4דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,4עמ' .74

ילקוט הפרסומים  ,5838י' באב התשס"ח11.8.2008 ,

-

פקודת הכהילים המפוגלים;5

-

פקודת היבוא והיצוא ]נוסח חדש[ ,התשל"ט; 1979-

-

פקודת הטבק;7

6

-

חוק מס הבולים על מסמכים ,התשכ"א;81961-

-

פקודת זכויות יוצרים;9

-

חוק זכויות יוצרים;101911 ,

-

פקודת סימני מסחר ]נוסח חדש[ ,התשל"ב; 1972-

-

פקודת סימני סחורות;12

-

עבירות לפי סימן ו' בפרק י"א לחוק העונשין ,התשל"ז-
;131977

-

עבירות לפי סעיפים  245 ,244ו– 246לחוק העונשין,
התשל"ז ,1977-שנעברו בקשר לחקירת עבירות הנחקרים
על ידם.

11

תוקפה של הרשאה זו עד יום ד' בטבת התשס"ט ) 31בדצמבר
 ,(2008וכל עוד מקבל ההרשאה משמש במשרתו האמורה.
ג' בתמוז התשס"ח ) 6ביולי (2008
)חמ (3—279
אבי דיכטר
__________
השר לביטחון הפנים
 5דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,4עמ' .88
 6דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,32עמ' .625
 7דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,5עמ' .100
 8ס"ח התשכ"א ,עמ' .64
 9חוקי א"י ,כרך א' ,עמ' .364
 10חוקי א"י ,כרך ג' ,עמ' .2633
 11דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,26עמ' .511
 12חוקי א"י ,כרך ב' ,עמ' .889
 13ס"ח התשל"ז ,עמ' .226

הרשאה
לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית )עדות(
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת הפרוצדורה הפלילית
)עדות( ,1אני מרשה בזה את עובדי רשות המסים בישראל ,לערוך
חקירות בקשר לביצוע עבירות על החוקים הרשומים מטה והתקנות
שלפיהם:
) (1פקודת המכס;2
) (2חוק סוכני המכס ,התשכ"ה; 1964-
3

) (3פקודת המשקאות המשכרים )ייצור ומכירה(;4
) (4פקודת הכהילים המפוגלים;5
) (5פקודת היבוא והיצוא ]נוסח חדש[ ,התשל"ט; 1979-
6

) (6פקודת הטבק;7
) (7חוק מס הבולים על מסמכים ,התשכ"א. 1961-
8

__________
1

חוקי א"י ,כרך א' ,עמ' .439

2

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,3עמ' .39
ס"ח התשכ"ה ,עמ' .16
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,4עמ' .74
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,4עמ' .88

6

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,32עמ' .625
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,5עמ' .100
ס"ח התשכ"א ,עמ' .64

3
4
5

7
8

ילקוט הפרסומים  ,5838י' באב התשס"ח11.8.2008 ,

שם
פיניש יוסי
שביט עקיבא
כהן מאיר
גרינפלד אליעזר
עמנואל עופר
אביבי יניב
עטיה אלון
בוגנים אהוד
לוי אורי

מס' זהות
29355195
38285672
23664949
11281276
24015349
349586629
27402924
25068370
56493836

קטני גולן
נאור שי
דיאמנט יעקב
כהן יהודה
אוזנה אבי
רייטר עומר
טויטו יעקב
לוי רפאל
שטרית הילה
עמר אלינור
בוכריס הרצל
צדקה יעקב
אזרד ניר
אלקיים אורטל
דרעי שמעון
יהונדב יאיר
לוי יהודה
סופר צביקה
מזרחי אהרון שבתאי
אחדות אילן
דניאל מוטי
סויסה רויטל
מעוז עמיר
הלוי רפאל
שגית יעקב
צח מעיין
בנימיני רונן
גבאי שמואל
כהן אופיר
מזרחי ישראל
סויסה רפאל
נגר חגי
גאנם סאלח
פאלח טליע
אלקובי אבי

27777499
29357043
51331155
54315858
68331818
35867829
66034638
32384349
36302222
40627853
34424903
33912510
37693348
34149583
35960640
37595915
23877871
22175855
39269519
25114034
35714500
31493190
60754983
58617168
31577034
38386983
24592800
24940512
28532620
29331626
59857029
22631345
37304433
26419234
40607061
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תוקפה של הרשאה זו עד יום ד' בטבת התשס"ט )31
בדצמבר  ,(2008וכל עוד מקבל ההרשאה משמש במשרתו
האמורה.
י"ט בתמוז התשס"ח ) 22ביולי (2008
)חמ (3—279
אבי דיכטר
השר לביטחון הפנים

הרשאה
לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית )עדות(
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת הפרוצדורה הפלילית
)עדות( ,1אני מרשה בזה את עובד היחידה ללוחמה בסמים
שבאגף המכס ומע"מ במשרד האוצר ,חיים בן אמרה ,ת"ז
 ,024950776לערוך חקירות בקשר לביצוע עבירות על החוקים
הרשומים מטה והתקנות שלפיהם:
-

פקודת המכס;2

-

חוק סוכני המכס ,התשכ"ה; 1964-

-

פקודת הכהילים המפוגלים ]נוסח חדש[;5

-

פקודת היבוא והיצוא ]נוסח חדש[ ,התשל"ט;61979-

-

פקודת הטבק;7

-

חוק מס הבולים על מסמכים ,התשכ"א;81961-

-

פקודת זכויות יוצרים;

-

חוק זכויות יוצרים;101911 ,

-

פקודת סימני מסחר ]נוסח חדש[ ,התשל"ב; 1972-

-

פקודת סימני סחורות;12

-

פקודת הסמים המסוכנים ]נוסח חדש[ ,התשל"ג1973-
 אגב כניסתו של החשוד לתחנת גבול או לנקודת כניסהלישראל או אגב יציאה מהם והכל בהתאם לתחומי
האחריות כקבוע בהחלטת ממשלה  ,3328מיום ג' בתמוז
התשנ"ד ) 12ביוני  (1994ולנוהל שיתוף פעולה שנקבע בין
אגף המכס ומע"מ בין משטרת ישראל.

11

13

תוקפה של הרשאה זו עד יום ד' בטבת התשס"ט ) 31בדצמבר
 ,(2008וכל עוד מקבל ההרשאה משמש במשרתו האמורה.
כ"ט בסיוון התשס"ח ) 2ביולי (2008
)חמ (3—279
__________
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

לפי חוק הנוטריונים ,התשל"ו1976-
בהתאם לתקנה )31א( לתקנות הנוטריונים ,התשל"ז,11977-
ניתנת בזה הודעה ,כי ועדת הרישיונות לפי חוק הנוטריונים,
התשל"ו) 21976-להלן  -החוק( ,דנה בישיבתה מיום י"ח בתמוז
התשס"ח ) 21ביולי  ,(2008בבקשות עורכי הדין המפורטים
להלן ומצאה ,כי נתמלאו במבקשים ,לכאורה ,תנאי הכשירות
כמפורט בסעיף  2לחוק ,בכפוף להשתתפות בהשתלמות
שהכירה בה ועדת הרישיונות.
כל אדם הטוען שמבקש מהמבקשים האמורים אינו מקיים
תנאי מתנאי הכשירות לכהונה כנוטריון כמפורט בחוק ,רשאי
להגיש לוועדת הרישיונות ,בתוך שלושים ימים מיום פרסום
הודעה זו ,התנגדות מנומקת בכתב ,בשני עותקים לפי מען
הוועדה :ועדת רישיונות ,לפי חוק הנוטריונים ,התשל"ו,1976-
משרד המשפטים ,רח' בית הדפוס  ,22בית עומר ,קומה  ,4גבעת
שאול ,ת"ד  ,34357ירושלים .91342

3

פקודת המשקאות המשכרים )ייצור ומכירה(;4

1

הודעה בדבר בקשות לרישיון לכהן כנוטריון

חוקי א"י ,כרך א' ,עמ' .439

אבי דיכטר
השר לביטחון הפנים

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,3עמ' .39
ס"ח התשכ"ה ,עמ' .16
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,4עמ' .74
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,4עמ' .88

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,32עמ' .625
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,5עמ' .100
ס"ח התשכ"א ,עמ' .64
חוקי א"י ,כרך א' ,עמ' .364
חוקי א"י ,כרך ג' ,עמ' .2633
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,26עמ' .511
חוקי א"י ,כרך ב' ,עמ' .889
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,27עמ' .526
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מען משרדו
שם המבקש
אבו אל חוף
אבו עובדיה  ,2ירושלים
55272
מוחלס
אבו ג'בל אבו
אספהאני  ,17ירושלים
91693
אלח'יר
אבו נסאר תאופיק ת"ד  50644נצרת 91693
אבו שקארה
רח'  ,101נצרת 16480
ג'יריס
אבו שריקי אחמד וולפסון  22/15באר שבע
הנמל  ,36חיפה
אביטן שלומי
אחד העם  ,9תל אביב
אביעזר מאיר
אבראהים מוחמד הגליל  37/8כרמיאל
אברהם חגית
דרך מנחם בגין ,148
תל אביב
אלמדיאן שכ' אגבאריה
אגבאריה ואיל
בניין הקרמיקה אום אל
פחם
בית נילטון ,שנקר ,14
אגמון יונתן
הרצליה
בילו  ,17רחובות
אדלמן אריה
רשי  ,6רמת גן
אוהד משה
ד"נ גוש עציון ,כרמי צור
אוליאל אבי
ביאליק  ,2ראשון לציון
אומיד יוסף
שומרון  ,3/17מגדל העמק
אוסטרקוב ילנה
ז'בוטינסקי  ,1נהריה
אורנים יוסי
פינסקר  ,30נתניה
איזק משה
איתן טלי ויקטוריה בן יהודה  ,34ירושלים
מרכז עזריאלי  ,1תל אביב
איתני ורד
אל אשהב עדנאן החבצלת  ,7ירושלים

מועד הגשת
הבקשה
29/04/2008
30/06/2008
18/06/2008
11/06/2008
01/07/2008
05/06/2008
06/12/2007
23/12/2007
3/7/2008
19/12/2007

30/04/2008
1/4/2008
18/06/2008
10/06/2008
19/06/2008
21/05/2008
11/06/2008
25/06/2008
24/12/2007
30/04/2008
11/06/2008

__________
1
2

ק"ת התשל"ז ,עמ' .1724
ס"ח התשל"ו ,עמ' .196
ילקוט הפרסומים  ,5838י' באב התשס"ח11.8.2008 ,

שם המבקש
אלבחר רוזי
אלדר אלון
אלון מור
אליאס עובד
אלנג'יב אחמד
אלעציבי זאייד
אלקובי מיכאל
אנסקי סבטלנה
אעלמי חסן
ארבל כיטוב אמיר
ארבל רוית
ארגוב אלדד
אשכנזי אילנית
חיה
אשכנזי גיא
אברהם
אשל אמיר
בדיר מופיד
בדר נעים
בולוס ניקולא
בטאח בלאל
ביבי ליאור
ביטון דוד
בירון מרקוביץ
שרון
בכר מירית
בלעום שאכר

מען משרדו
ת"ד  ,1027קרית ים
דרך העצמאות  ,43חיפה
בן גוריון  ,1בני ברק
הרצל  ,91ראשון לציון
שרת 28א ,עפולה
וולפסון  ,22באר שבע
אריאל  ,25מורשת 20186
מלכי ישראל  ,10תל
אביב
בניין מרון רישוי כפר
קרע
דיזנגוף  ,50תל אביב
המלאכה  ,3תל אביב
לינקולן  ,5תל אביב
ריינס  ,44תל אביב

מועד הגשת
הבקשה
3/07/2008
10/01/2008
05/06/2008
18/06/2008
06/12/2007
01/07/2008
18/06/2008
01/07/2008
20/03/2008
11/06/2008
11/06/2008
19/06/2008
08/07/2008

ז'בוטינסקי  ,7מגדל משה 11/06/2008
אביב ,רמת גן
ארלוזורוב  ,25עפולה
11/06/2008
דר' אבו עאמר  ,3כפר
03/07/2008
קאסם
19/06/2008
לוחמי הגטאות ,12
נהריה
א"ת לוד ביטוח לאומי,
11/06/2008
נצרת
תופיק זיאד ,נצרת 12/06/2008 16100
רוטשילד  ,75פתח תקוה 18/06/2008
האפרסק  ,9אילת
18/06/2008
18/06/2008
ויצמן  ,10/2באר שבע

השומר  ,47ראשון לציון
ת"ד  5090כיכר בלעום,
טייבה
בן אור גדעון
בית ש.א.פ .היצירה ,3
רמת גן
הנשיא  ,45צפת
בנארוש שמעון
בנבנישתי צפורה רוטשילד  ,34חדרה
בן חמו אהרן חובבי ציון  ,19חדרה
אריה
בן שמעון אליאב קפלן  2בית יכין ,תל אביב
רח' טבריה כביש ראשי,
בסול סאמר
כפר רינה
הגעתון  ,29נהריה
ברבארה עיסא
ברייש אירנה
החשמל  ,18תל אביב
אורנה
הנביאים  ,31ירושלים
ברליין בנימין דוד
ורדי

18/06/2008
14/07/2008
29/05/2008
19/06/2008
12/06/2008
10/06/2008

שם המבקש
ברמן גלעד
ברמץ גדעון
ברנד הופמן זיוה
ברקוביץ סימה
גבאלי מורסי
ג'בארין מוחמד
גביש אפרים
גדבאן רוסתום
גדיש ליאורה
גוטליב ניצן
גוטרמן אברהם
גולדברג יעקב
גולדשטיין לארי
ווין
גוסלס אלן
גורי דרשמן ורד
גיאת רון
ג'יג'יני מוסטפא
גיל דוד אברהם
גלזר אילן דב
גנבר אברם אהרן
גנון ברוך רויטל
גנן חנוך יובל
גפני רונן
גרונברג רונן
גריכטר עינת
גרינברג נאוה
גריסריו אליעזר

18/06/2008
18/0612008

דדוש שי
דיסקין אלון
דליהו רונן
דמארי מוהבן
בבת
דן רונית
דקה סאמי

18/06/2008

דקל רם
דרור הראל אורית

18/06/2008
29/05/2008

ילקוט הפרסומים  ,5838י' באב התשס"ח11.8.2008 ,

מען משרדו
בית אמות משפט שד'
שאול המלך ,תל אביב
יפו  ,(E340) 97ירושלים
השחם  32בית אמרגד,
פתח תקוה
הרצל  ,2תל אביב
רח' ראשי טייבה
המשולש
ת"ד  ,146אום אל פחם
כנפי נשרים ,15/29
ירושלים
בן עמי  ,44/13עכו
סמטת הלחי  ,8רעננה
כיכר יצחק רבין  ,6תל
אביב
חסן שוקרי  ,3חיפה
סוקולוב  ,81רמת השרון
ת"ד  ,361כפר תבור
משעול סלעית  ,5באר
שבע
קריניצי  ,62רמת גן
כיכר הבימה  ,2תל אביב
כפר דבוריה ,דבורה
עזרא  ,4רחובות
ז'בוטינסקי  ,7רמת גן
קהילת קיוב  ,10תל אביב
התע"ש  ,20כפר סבא
ברקת  ,10ת"ד ,7602
פתח תקוה
דרך העצמאות  ,82חיפה
ויצמן  ,57כפר סבא
חיטה  ,2ת"ד  ,3529שוהם
בייליס  ,21/2חיפה
ז'בוטינסקי  ,65ראשון
לציון
התע"ש  ,24ת"ד 2379
קרן היסוד  ,27ירושלים
אורי  ,1תל אביב
מנחם בגין  ,7בית גיבור
ספורט ,רמת גן
ת"ד  ,20357תל אביב
הרב קוק  ,8בניין אשדר,
ירושלים
מנחם בגין  ,7רמת גן
ויצמן  ,2תל אביב

מועד הגשת
הבקשה
3/07/2008
29/05/2008
18/06/2008
18/06/2008
18/06/2008
18/06/2008
25/06/2008
18/06/2008
3/07/2008
18/06/2008
11/06/2008
18/06/2008
10/06/2008
01/07/2008
29/05/2008
18/06/2008
19/06/2008
10/06/2008
03/07/2008
25/5/2008
25/05/2008
19/06/2008
11/06/2008
25/05/2008
25/06/2008
12/06/2008
05/06/2008
05/06/2008
26/05/2008
03/07/2008
03/07/2008
18/06/2008
11/06/2008
11/06/2008
22/05/2008
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מען משרדו
שם המבקש
המלך דוד  ,19ירושלים
דרייפוס אוריאל
דרעי מיכאל
עמק רפאים ,61/6
ירושלים
הסדנה  ,13רעננה
הורביץ ישעיהו
נהרדעא  ,10תל אביב
הלוי אילן
דפנה  ,20תל אביב
הראל אביב
הקניון האדום אילת
הראל אריעד
יהודה סומו  ,2תל אביב
וולף נאור
ויטמן דניאל
משה לוי  ,11קומה ,10
ראשון לציון
ויסמן גיל אלכסנדר הס  ,20תל אביב
לח"י 2א' ,ת"ד ,2125
ורקליס ארנולד
קרית ים
בן יהודה  ,34ירושלים
זאיד נג'יב
ת"ד  ,3850סחנין
זבידאת רגדה
עצמאות  ,87/30אשדוד
זהבי אביבית
גאולה  ,8תל אביב
זוזובסקי גיא דב
כפר מנדא
זיאדנה מוופק
אבא הלל  ,14רמת גן
זיו-נר ניר
אליהו הנביא  ,1חיפה
חורי גסאן
ת"ד  ,3120נצרת
חורי מנהל
ח'טיב רג'א
ח'יר חסאם
חלדרוב אבנר
ח'ליל עלי
ח'ליליה לוהאם
ח'מאיסי עימאד
חן יובל
טבעוני עלי
טובי אלימי זיוון
דוד פנחס
טולדנו פרוספר
אשר
יאסין וסאם
יארם אברהם
שמעון
יגר מירב
יהלום אופיר
יטיב שי
יעקב יאיר
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מועד הגשת
הבקשה
22/05/2008
10/06/08
18/06/2008
18/06/2008
22/05/2008
22/05/2008
18/06/2008
22/05/2008
03/07/2008
18/06/2008
22/05/2008
31/01/2008
01/07/2008
22/05/2008
19/06/2008
22/05/2008
05/06/2008
22/05/2008

רח' ראשי ת"ד  ,399טמרה
דרך העצמאות  ,17ת"ד
 ,504חיפה
הרצל  ,84רמלה
חורי  2מגדל הנביאים,
חיפה
ת"ד  ,526יפיע
רח' ראשי ת"ד ,2147
כפר כנא
הרצל  ,75ת"ד ,12026
נהריה
ת"ד  9427רח' ראשי ,נצרת
לויד ג'ורג'  ,4ירושלים

20/05/2008
11/06/2008

יבנה  ,24תל אביב

19/06/2008

עצמאות  ,59ת"ד ,10
קרית אתא
מרכז מסחרי ,ת"ד ,170
קצרין
חזון איש  ,24/1ירושלים
הרטום  ,10ירושלים
דרך עכו  ,47קרית מוצקין
רש"י  ,6רמת גן

25/02/2008

05/06/2008
22/05/2008
10/06/2008
05/06/2008
26/05/2008
26/05/2008

שם המבקש
יעקבוביץ אורלי
יצחקי איתי
יששכר אהובה
כיאל אחסאן
כיאל מוחמד
כץ עודדה אינדה
כנפי חיט אלינור
לוי גבריאל
לוי משה
לויט איתן
לוקר הראל
לחן יאיר
ליבוביץ יעקב
ליברמן רז
ליוס אנטון
מאי זאב
מגן מירב
מואיז מיכאל
מונין גלעד
מועלם רוני
מור דורון
מור עודד
מושקוביץ ארז
מחאג'נה נאיף
מחאמיד חכמת
מחמוד חסן

03/07/2008
מיטרני שי

24/06/2008
29/05/2008
18/06/2008
25/06/2008
05/06/2008

מיכאלי יוהנה
מילר יהודית
מלמד ודים
מן חיים
מנגד דפנה
מנסור מישיל
מרום רענן
מרזוק נזיה
מרקס יעקב יוסף
נבו אורי
נגאר הנרי

מען משרדו
נירים  ,3כניסה ב' ,קומה
ב' ,תל אביב
ההגנה  ,124אור יהודה
דניאל פריש  ,3תל אביב
כפר מכר גדיידה מכר
ג'דיידה מכר
רוטשילד  ,15ראשון
לציון
זבוטינסקי  ,33רמת גן
פרנקפורטר  ,2פתח
תקווה
המגיזים  ,53חיפה
רזיאל  ,3נתניה
ויצמן  ,2תל אביב
הקליטה ) 3כיכר הסיטי(,
אשדוד
אלנבי  ,22חיפה
הפלמח  ,85צפת
מעליא
הוברמן  ,24תל אביב
פייבל  3גדרה
הרב קוק  ,8ירושלים
המגיד  ,7ירושלים
עממי  3/2בית שאן
הרצל  ,1אשדוד
מנחם בגין  ,7רמת גן
שרת  ,6כפר יונה
הנשיא  ,20עפולה
ת"ד  ,14אום אל פחם
טרומפלדור  ,31קרית
שמונה
בן גוריון  ,2ב.ס.ר ,1
רמת גן
ככר העצמאות ,12
נתניה
הרצל  ,37פתח תקוה
רוטשילד  ,53ראשון
לציון
הנביאים  ,31ירושלים
דולפין  ,10בת ים
הרצל  ,73נהריה
אחוזה  ,115רעננה
ת"ד  ,1162אבו סנאן
קרן היסוד 29ב' ,ירושלים
בלוק  ,2תל אביב
מאיר  ,19חיפה

מועד הגשת
הבקשה
03/07/2008
19/06/2008
29/05/2008
19/06/2008
16/03/2008
19/06/2008
26/05/2008
24/06/2008
24/06/2008
24/6/2008
2/06/2008
18/06/2008
18/06/2008
19/06/2008
21/05/2008
19/05/2008
04/06/2008
12/06/2008
29/05/2008
05/05/2008
19/05/2008
25/06/2008
06/05/2008
19/06/2008
05/02/2008
03/07/2008
18/06/2008
27/05/2008
06/04/2008
03/07/2008
06/04/2008
14/04/2008
18/06/2008
01/07/2008
18/03/2008
18/06/2008
24/06/2008
24/06/2008

ילקוט הפרסומים  ,5838י' באב התשס"ח11.8.2008 ,

שם המבקש
נג'ם עלי
נג'מי סעיד
נגר אשר
נהרי עמרם
נחום רונית
נחשון רון
ניסנבאום אולג
נמרודי אבי
אברהם
נסראללה איהאב
נענה ארז
נעאמנה מוהנד
נפטון ננה
סאלחה מונג'י
סאלם שמשון
סבית איאל
סגל אדוארד
סוודאי איל
סולמי יניב
סופר יוסי
סיגלר הרכבי
אלונה
סיף אשרף
סלע יאיר
סמארה נסר
סמוראי רון
סניטקו ניקולי
סנעאללה עומר
סעדי אחמד
ספיה מרואן
סרויא יצחק
סרי אלון
עובייד האני
עוזיאל דוד
עוזר איתן
עומר רויטל
אלישבע
עטאללה דוקאן
עמית פנקר לימור
פרח
עמרם רן
עתאמנה דרגאם
פדה שחר יצחק
פולין דימיטרי

מועד הגשת
הבקשה
מען משרדו
18/06/2008
ת"ד  ,1444גדידה-מכר
ת"ד  ,2075אעבלין
24/06/2008
27/05/2008
הכלנית  ,105חגור
24/06/2008
ירושלים  ,39קרית אונו
לוין אפשטיין  ,28רחובות 18/06/2008
מוריה  ,131חיפה
26/06/2008
הרצל  ,5נתניה
18/06/2008
11/06/2008
הרצל  30בית פרנק,
אשקלון
03/07/2008
שפרעם 20200
גרוזנברג  ,13תל אביב
12/06/2008
ת"ד  ,151עראבה
10/06/2008
הבליטי  ,3/3אשדוד
24/06/2008
ת"ד  ,1190דיר אל אסד
24/06/2008
דרור  ,1ראשון לציון
19/02/2006
בן עמי  ,47עכו
24/06/2008
תל חי  ,1נתניה
26/06/2008
קרליבך  ,7תל אביב
24/06/2008
לינקולן  ,15תל אביב
06/07/2008
24/06/2008
הגליל  ,7כפר סבא
18/06/2008
העבודה  ,2/12רמת
השרון
אבא עובידה  ,2ירושלים 07/07/2008
יהודה  95/4מודיעין
19/06/2008
ת"ד  ,4474טירה
24/06/2008
יצחק שדה  ,40תל אביב 10/06/2008
שער העמון  ,2נתניה
11/06/2008
הגליל  ,3/1כרמיאל
19/06/2008
19/06/2008
שרת  ,14/3עפולה
כפר יאסיף
19/06/2008
שד' הרצל  ,1אשדוד
24/06/2008
סוקולוב  ,39חולון
07/07/2008
ת"ד  ,812טורעאן
06/07/2008
סוקולוב  ,44חולון
24/06/2008
הדרור  24הוד השרון
24/06/2008
הרב פנצ'י  ,8פתח תקוה 01/07/2008
כפר ירכא
קינמון  ,6עומר

02/06/2008
24/06/2008

תובל  ,13רמת גן
רוטשילד  ,15חדרה
הרטום  ,10ירושלים
החשמונאים  ,71/5קרית
מוצקין

24/06/2008
24.6.2008
18/06/2008
16/07/2008

ילקוט הפרסומים  ,5838י' באב התשס"ח11.8.2008 ,

שם המבקש
פונטש מירב
פוקס מנחם יצחק
אייזיק
פטום ג'מאל
פלדה יובל
פראוור מיכאל
יעקב
פריד למפיטר
ציפי
פריהר ריטה
פרפרי רענן
פרץ יגאל
פרץ רפאל בנג'מין

מועד הגשת
הבקשה
18/06/2008
25/06/2008

מען משרדו
רוטשילד  ,30בת ים
העצמאות  ,68קרית
אתא
החרושת  ,49כרמיאל
זבוטינסקי  ,7רמת גן
הורקניה  ,16/2ירושלים

06/07/2008
29/05/2008
19/06/2008

הנמל  ,53חיפה

18/06/2008

פלטין  ,1ראשון לציון
26/06/2008
גושן  ,59קרית מוצקין
19/06/2008
חרוד  ,7/55נצרת עילית 26/03/2008
בית הדפוס  ,20מדגל דונה14/07/2008 ,
ירושלים
צבר יוניש אביבית מבצע חורש  ,38ראשון
21/05/2008
לציון
לילך 2ב ,נס ציונה
צדיקי אסתר
03/07/2008
קאהן פרנק אליוט ת"ד  ,3010רעננה
11/06/2008
קולסקי טל
26/03/2008
שד' הציונות ,50/3
אשדוד
קופל שלמה
אחד העם  ,9פתח תקוה 18/06/2008
אליעזר
קינן גיא
דרך השלום  ,53גבעתיים 12/05/2008
שוהם  ,35חיפה
קליקה ברוך
10/06/2008
03/07/2008
בר יוחאי  ,30צפת
קמלמן ארנון
דרך מנחם בגין  ,122תל
קנובל ערן
13/05/2008
אביב
פל ים  ,2חיפה
קנטור רונן
28/05/2008
לכיש  ,13בניין רסקו,
קנר אילנה
29/05/2008
קרית גת
גרוזנברג  ,14תל אביב
קציר גור
11/06/2008
בארי  ,74רחובות
קריטי ארז
18/06/2008
דרך מנחם בגין  ,48תל
קריכלי מיה
26/06/2008
אביב
קפלן  ,2תל אביב
קרנרמן ולדימיר
18/06/2008
שער העיר בית הדקל
רבין יהושע
28/05/2008
 ,203-204אילת
רש"י  ,4/2רמת גן
רובינשטיין משה
26/03/2008
רודייב לאוניד
צה"ל  ,3ת"ד  ,167אשקלון 27/03/2008
רודין ביטון נעמה הרברט סמואל  ,44חדרה 28/04/2008
03/07/2008
סוקולוב  ,7/5רעננה
רוזן אייל
דרך מנחם בגין  ,132תל
רוזנברג יעקב
01/05/2008
אביב
רופא ארז
אבן גבירול  ,124תל אביב 03/07/2008
פנחס ספיר  ,6קרית
רחמים אייל
19/06/2008
מלאכי
19/03/2008
מגדל מת"מ  ,1חיפה
ריהן עודד

4295

שם המבקש
ריינר מיכאל
רימלר רגב בעז
יצחק
רינגל דן

מען משרדו
חפציבה 9/8א ,נתניה
האורגים  ,25אשדוד

שאול המלך  ,39תל
אביב
עמק החולה  ,32מודיעין
ריצר יואב יעקב
חטיבה תשע  ,23עפולה
רכס דרור
רח'  ,53/7000נצרת
שאמא מאג'ד
שגיב בנימין מרדכי מוריה  ,130חיפה
אורה  ,5/20נצרת עילית
שדאפנה מחמוד
שד' פל-ים  ,5חיפה
שורץ חי
ת"ד  ,1045כפר יאסיף
שחאדה אשראף
שחאדה בסאם
ראשי ,כאבול
נגארה  ,36ירושלים
שחור יוסף
אביגדור
פנקס  ,66/111תל אביב
שטוק און אנטוני
היצירה  ,3בית שאפ,
שכטר אברהם
רמת גן
הלל  ,28ירושלים
שכטר מאיר
מרדכי  ,5/20רמת השרון
שלומיוק נורית
גלגלי הפלדה  ,7הרצליה
שלם מירב
מאיר 23א ,חיפה
שלש יוסף
הסיבים  ,13פתח תקוה
שמואלי דניאל
מעבר מזיא  ,3ירושלים
שמיר צבי
המגינים  ,53חיפה
שפירא נדב
סעדיה חתוכה  ,44יהוד
שר נחום
הרצל  ,1אשדוד
שרז דניאל
כפר מוסמוס ,מעלה עירון
שרקאוי יוסף
הסורג  ,2ירושלים
תיבי עמוס
ויצמן  ,19גדרה
תנעמי יקותיאל

מועד הגשת
הבקשה
12/06/2008
18/06/2008
19/06/2008

הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים להלן,
בקשות למתן צווי ירושה:
מס'

18/6/2008
23/12/2007
18/06/2008
28/05/2008
11/06/2008
19/03/2008
14/07/2008
11/06/2008
25/2/2008
5/06/2008
28/04/2008
27/11/2008
28/05/2008
05/06/2008
28/05/2008
17/07/2008
21/05/2008
17/04/2008
06/07/2008
04/06/2008
28/05/2008
06/04/2008
19/06/2008

כ' בתמוז התשס"ח ) 23ביולי (2008
)חמ (3-303
משה שילה
המנהל הכללי של משרד המשפטים
יושב ראש ועדת הרישיונות

4296

הודעות בתי הדין הרבניים
בית הדין הרבני האזורי בתל אביב

תאריך
שם המבקש/ת

תיק

שם המנוח/ה

פטירה

0443

קצבורג ישראל
חיים

22.3.2008

8333

יפרח מרדכי

 31.10.2000יפרח אריק

קצבורג פמס

1591

מנשרוב ביגה

5.3.2005

דקר רוזה

3912

נתן שמחה

31.3.2008

נתן יצחק

3904

נתן מרדכי

3.4.1991

נתן יצחק

1165

פדל רחמים

24.6.2008

פדל ענת

7375

בבייב פולט

22.6.2008

איסקוב זינה

2149

קובובי אסתר

23.2.2008

קובובי נעמי

4712

שמואלי
ג'נט–שרה

18.6.2008

שמואלי רחמים

7195

וולברג
יעקב–קרול

26.6.2008

וולברג רוני–גבריאל

4015

בן–שיטרית
מסעוד

28.6.1995

בכר פנינה

7350

ברייטשטין רבקה 2.6.2008

1377

ריחני אברהם

1.9.2000

אייפרמן אילה

ברנס ז'נט

1385

ריחני רינה

26.6.1987

אייפרמן אילה

2453

גילפיקס טילה

29.6.2008

ברק קרסנובורסקי
מרגל

4413

רוט מנחם

18.3.2008

רוט יהושע

4524

לייבל מינה

23.4.2008

פלג ענת

4217

יצחק נחום דיזי

8.1.2008

יוסף אורנה

1285

סאלים מצליח

4.6.2008

סאלים מזל

5113

קריטמן שרה

 23.12.2007אביוב רבקה

3159

והבה בנימין

25.5.2008

רוזנבלט מזל נטלי

ילקוט הפרסומים  ,5838י' באב התשס"ח11.8.2008 ,

מס'

מס'

תאריך
שם המבקש/ת

תיק

שם המנוח/ה

פטירה

7182

רקח ביאטריס

16.7.2001

רקח שאולינו

12.5.2008

3430

דבאש שולמית

27.6.2008

וייסמן זהבי

0544

גינצלר אהרון

30.5.2008

גינצלר בנימין

בן ידידיה סוניה

8489

פלוסס גילה

17.1.2008

וייס ליאורה

3342

יהודה ינקו

15.2.2007

יהודה שרה

7623

ויסמן שלמה

2783
8138

תנעמי רחל

23.3.2008

תנעמי דוד

1718

פליישמן דוד

11.2.1999

פליישמן אבלין

1753

כהן רחמים

2.3.2008

כהן רבקה

6992

טרוסמן מטילדה

2.7.2008

טרוסמן משה

5292

קרביץ דבורה

19.9.2007

קרביץ ארנולד

4013

יצחק–נחום
כדורי

16.2.1986

יצחק חביבה

8723

מכמאל גורגיה

20.5.2008

הינדי מזל

3621

שטורמן שלמה

25.5.2008

שטורמן פניה

3854

זנטקובסקי שרה

20.6.2008

זנטוקבסקי צבי

4720

בן אמוץ יונתן

28.5.2008

בן אמוץ הדסה

2318

ויסברוד מנחם

24.3.1990

ויסברוד שמואל

י"ז בתמוז התשס"ח ) 20ביולי (2008
רפאל כהן ,המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בנתניה
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים להלן,
בקשות למתן צווי ירושה:
תאריך

מס'
תיק

שם המנוח/ה

תיק

שם המנוח/ה

פטירה

דבש ראובן

בן ידידיה גלעדי 10.6.2008

פטירה

תאריך
שם המבקש/ת

שם המבקש/ת

י"ז בתמוז התשס"ח ) 17ביולי (2008
יהושע ישראל כ"ץ ,סגן המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בפתח תקוה
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:
תאריך

מס'
תיק

שם המנוח/ה

פטירה

שם המבקש/ת

9918

דולינר סוניה

25.8.1997

דולינר מלכה

7151

הירש יעקב
שלום

1.4.2006

הירש חיים

1020

סלומון בלה

8.6.2008

לביא סבי

4981

שינדור רחל

14.4.2008

שינדור מאיר

7169

הירש גרדה

27.5.2008

הירש חיים

5345

קראוטהמר צבי

10.5.2008

כרקוקלי דורית

4443

קייפי יחיאל

7.4.2007

גולן יוסף

0291

קורנבלום
דורותיאה מר

20.5.2008

מובשוביץ רות

4308

פלשנר רחל

14.12.2006

פלשנר אברהם

4092

לוי שרה

30.4.2008

לוי דניאל

6343

תורגמן ציון

24.6.2008

תוגמן פרחה פני

4364

פרי פנחס

14.6.2008

פרי גיטה

0500

שמיאן הילדה
לינדה

15.6.2008

שמיאן מוסה

1771

גילינץ מיכאל

1.7.2008

מילמן פאניה

1789

גילינץ אסתר

3.6.2000

מילמן פאניה

5725

עבאדי אליעזר

18.6.2008

עבאדי משה

בית הדין הרבני האזורי באשדוד

6746

שאול מנשה

11.8.1994

שאול בתיה

הודעות

8888

לוי יוסף

26.2.2008

לוי ליאת

9207

חממי תהילה

24.4.2008

סער שמחה

2187

שלפמן רייזה

18.6.2008

קוסניצר חייקה

ילקוט הפרסומים  ,5838י' באב התשס"ח11.8.2008 ,

1012

סולומון סטרול

9.2.2003

לביא סבי

י"א בתמוז התשס"ח ) 14ביולי (2008
משה הלוי ,המזכיר הראשי

להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:

4297

מס'
תיק

הודעה

תאריך
שם המנוח/ה

פטירה

שם המבקש/ת

2610

פימה יוסף

2.1.2007

פימה מזל

3025

טיטינר ריבה

6.7.1999

טיטנר ויקטור

2816

קוזובר ילנה

25.1.2008

קוזובר אנה

3056

עובד דנית

26.6.2008

עובד רונן

3058

רוזנברג טובה

23.2.2008

פרבר לונה

י"ג בתמוז התשס"ח ) 16ביולי (2008
ניסים אדרי ,המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי באשקלון
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:
תאריך

מס'
שם המנוח/ה

פטירה

שם המבקש/ת

6419

לוויאשוילי
אליה שמואל

29.6.2008

לוויאשוילי לילה
שרה

4560

טס אוקין ליאת

26.3.2008

טס שלום

9666

הרשטיק
אסתר אילנה

31.12.2007

הרשטיק משה

תיק

י"ז בתמוז התשס"ח ) 21ביולי (2008
אברהם פרץ ,המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי באריאל
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:
מס'
תיק
3155

תאריך
שם המנוח/ה
גרסי אלברט

פטירה
8.2.1989

שם המבקש/ת
גרסי ג'ורג'ט

י' בתמוז התשס"ח  13ביולי (2008
צבי מוראד ,המזכיר הראשי

להווי ידוע כי המבקשת הנ"ל פנתה אל בית המשפט
לענייני משפחה בתל אביב והמרכז ,בבקשה להצהיר על מותם
של הנספים והנעדר שלהלן.
וזה תיאורם של הנספה ,נספי שנות השואה והנעדר לפי
הצהרת המבקשת:
ברל ציסין
תאריך הלידה.1891 :
התעסקות :חייל.
התאריך הידוע שבו נראה לאחרונה עדיין בחיים והמקום שבו
נמצא אז ,1915 :ליד קייב.
שמרל ציסין
תאריך הלידה.1895 :
התעסקות :מנהל חשבונות.
התאריך הידוע שבו נראה לאחרונה עדיין בחיים והמקום שבו
נמצא אז ,1941 :בחמלניק.
חיה ציסין
תאריך הלידה.1925 :
התעסקות :תלמידה.
התאריך הידוע שבו נראתה לאחרונה עדיין בחיים והמקום
שבו נמצאה אז ,1940 :בחמלניק.
בתיה ציסין
תאריך הלידה.1926 :
התעסקות :תלמידה.
התאריך הידוע שבו נראתה לאחרונה עדיין בחיים והמקום
שבו נמצאה אז ,1940 :בחמלניק.
אפים ציסין
תאריך הלידה.1928 :
התעסקות :תלמיד.
התאריך הידוע שבו נראה לאחרונה עדיין בחיים והמקום שבו
נמצא אז ,1940 :בחמלניק.
משה ציסין
תאריך הלידה.1893 :
התאריך הידוע שבו נראה לאחרונה עדיין בחיים והמקום שבו
נמצא אז ,1920 :בחמלניק.
מקום לידתם :חמלניק בתחום ויניצה.
מקום מגוריהם הרגיל והידוע האחרון :חמלניק.

הודעות לפי חוק הצהרות מוות
בבית המשפט לענייני משפחה למחוזות תל אביב והמרכז
ת"ע 102352/05
בעניין :חוק הצהרות מוות ,התשל"ח,1978-
ובעניין :הצהרת מותם של נספי שנות השואה והנעדר
המפורטים בהודעה,
והמבקשת :רוזה יעקובלנה בורובסקיה ,דרכון אמריקני

870 OCEAN PARKWAY, APT.2M, BROOKLYN ,200427501
NY 11230-3405 USA.

אזרחותם :רוסית.
כל מי שיש לו ידיעות על הנספים והנעדר הנ"ל ,מתבקש
בזה להמציאן לבית המשפט או לכל נציגות דיפלומטית או
קונסולרית של מדינת ישראל ,בין בכתב ובין בעל פה ,וכל אדם
מעוניין ,הרוצה להתנגד להצהרת המוות יתייצב לפני בית
המשפט ,אם בעצמו ואם על ידי בא כוחו ,וינמק את התנגדותו,
או ימסור הצהרה בשבועה שבה יפורטו טעמי ההתנגדות ,או
ימסור הודעה לפני נציג דיפלומטי או קונסולרי של מדינת
ישראל ,שבה יפרט את טעמי ההתנגדות ,שאם לא כן ייתן בית
המשפט החלטה כטוב בעיניו.
יפעת עמר ,מזכירת בית המשפט
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ילקוט הפרסומים  ,5838י' באב התשס"ח11.8.2008 ,

בבית המשפט לענייני משפחה למחוזות תל אביב והמרכז
ת"ע 104840/08
בעניין :חוק הצהרות מוות ,התשל"ח,1978-
ובעניין :הצהרת מותם של נספי שנות השואה המפורטים
בהודעה,
והמבקש :יהודה פלדמן ,ת"ז  ,6519408ע"י ב"כ עו"ד אלן
אוראל ו/או זיו שפר ,מבית שקל ,רח' ארלוזורוב  ,111תל אביב
 ,62098טל'  ,03-695151פקס' . 03-6950615
הודעה
להווי ידוע כי המבקש הנ"ל פנה אל בית המשפט לענייני
משפחה בתל אביב והמרכז ,בבקשה להצהיר על מותם של
נספי שנות השואה שלהלן.
וזה תיאורם של הנספים לפי הצהרת המבקש:
יעקב לינדבאום
תאריך לידתו :בסביבות .1925
גרשון לידנבאום
תאריך לידתו :בסביבות .1925
אליהו לינדבאום
תאריך לידתו :בסביבות .1930
מקום לידתם :רובנו ,פולין.
מקום מגוריהם הידוע האחרון :לובובנה ,אוקראינה.
התאריך והמקום הידועים האחרונים שבהם נראו הנספים
בחיים :יוני  ,1941לובובנה ,אוקראינה.
השמות והכתובות של בני משפחתם הקרובים ביותר :המבקש,
אצל באי כוחו בכתובת כמפורט לעיל.
כל מי שיש לו ידיעות על נספי שנות השואה הנ"ל ,מתבקש
בזה להמציאן לבית המשפט או לכל נציגות דיפלומטית או
קונסולרית של מדינת ישראל ,בין בכתב ובין בעל פה ,וכל אדם
מעוניין ,הרוצה להתנגד להצהרת המוות יתייצב לפני בית
המשפט ,אם בעצמו ואם על ידי בא כוחו ,וינמק את התנגדותו,
או ימסור הצהרה בשבועה שבה יפורטו טעמי ההתנגדות ,או
ימסור הודעה לפני נציג דיפלומטי או קונסולרי של מדינת
ישראל ,שבה יפרט את טעמי ההתנגדות ,שאם לא כן ייתן בית
המשפט החלטה כטוב בעיניו.
הדס וקנין ,מזכירת בית המשפט
בבית המשפט לענייני משפחה למחוזות תל אביב והמרכז
ת"ע 105580/08
בעניין :חוק הצהרות מוות ,התשל"ח,1978-
ובעניין :הצהרת מותם של נספי שנות השואה המפורטים
בהודעה,
והמבקשת :איריס שורמן-סולביק ,דרכון שווצרי מס'
 ,F3308483ע"י ב"כ עו"ד י' רייזינגר ,מרח' ז'בוטינסקי  ,35רמת
גן .52511

הודעה
להווי ידוע כי המבקשת הנ"ל פנתה אל בית המשפט
לענייני משפחה בתל אביב והמרכז ,בבקשה להצהיר על מותם
של הנספים שלהלן.
וזה תיאורם של הנספים לפי הצהרת המבקשת:
מושק מורדקה שולביץ
מקום לידתו ותאריך לידתו :וורשה ,פולין.17.2.1889 ,
מקום מגוריו הידוע האחרון :וורשה.
התעסקותו :סוחר.
התאריך הידוע שבו נראה לאחרונה עדיין בחיים והמקום שבו
נמצא אז ,1939 :וורשה.
חנה רבקה שולביץ
מקום לידתה ותאריך לידתה :וורשה ,פולין.5.10.1888 ,
מקום מגוריה הידוע האחרון :וורשה.
התעסקותה :אשת סוחר.
התאריך הידוע שבו נראתה לאחרונה עדיין בחיים והמקום
שבו נמצאה אז ,1939 :וורשה.
רומה שולביץ
מקום לידתה ותאריך לידתה :וורשה ,פולין ,שנת ) 1918לערך(.
מקום מגוריה הידוע האחרון :פריז ,צרפת.
התעסקותה :סטודנטית.
התאריך הידוע שבו נראתה לאחרונה עדיין בחיים והמקום
שבו נמצאה אז ,1938 :פריז.
סטשק שולביץ
מקום לידתו ותאריך לידתו :וורשה ,פולין ,בשנת ) 1924לערך(.
מקום מגוריה הידוע האחרון :וורשה.
התעסקותו :תלמיד.
התאריך הידוע שבו נראה לאחרונה עדיין בחיים והמקום שבו
נמצא אז ,1939 :וורשה.
מקום מגוריהם הרגיל :פלאץ מירובסקי .10
אזרחותם :פולנית.
השמותו והכתובות של בני משפחתם הקרובים ביותר:
המבקשת ,אצל בא כוחה בכתובת כמפורט לעיל.
כל מי שיש לו ידיעות על הנספים הנ"ל ,מתבקש בזה
להמציאן לבית המשפט או לכל נציגות דיפלומטית או
קונסולרית של מדינת ישראל ,בין בכתב ובין בעל פה ,וכל אדם
מעוניין ,הרוצה להתנגד להצהרת המוות יתייצב לפני בית
המשפט ,אם בעצמו ואם על ידי בא כוחו ,וינמק את התנגדותו,
או ימסור הצהרה בשבועה שבה יפורטו טעמי ההתנגדות ,או
ימסור הודעה לפני נציג דיפלומטי או קונסולרי של מדינת
ישראל ,שבה יפרט את טעמי ההתנגדות ,שאם לא כן ייתן בית
המשפט החלטה כטוב בעיניו.
הדס וקנין ,מזכירת בית המשפט
בבית המשפט לענייני משפחה בחיפה
ת"ע 10505-06-08
בעניין :חוק הצהרות מוות ,התשל"ח,1978-
ובעניין :הצהרת מותו של הנעדר פרידריך )פדריקו( גטלר,
והמבקש :דוד מרום ,באמצעות עו"ד משה טמבור ,מרח'
הרב קוק 73א ,קרית מוצקין.

ילקוט הפרסומים  ,5838י' באב התשס"ח11.8.2008 ,

4299

בבית המשפט המחוזי בירושלים

הודעה
להווי ידוע כי המבקש הנ"ל פנה אל בית המשפט לענייני
משפחה בחיפה ,בבקשה להצהיר על מותו של הנעדר הנ"ל
שנעלם ומשערים שהוא מת וכי בית המשפט יידון בבקשה
הנ"ל ביום  7.12.2008בשעה .10.00
וזה תיאורו של הנעדר לפי הצהרת המבקש:
פרידריך )פדריקו( גטלר

תיק אזרחי 5137/08
בעניין חוק העמותות ,התש"ם ,1980-ופקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק העמותה המרכז המשותף של ישראלים
ופלסטינים למחקר ומידע ,ע"ר ,58-013731-3

מקום מגוריו הרגיל והאחרון :רומניה.

והמבקש :רשם העמותות ,ע"י ב"כ עו"ד מירית כנרי ,מרח'
כנפי נשרים  ,15בית התאומים ,ת"ד  ,34071ירושלים ,91340

השמות והכתובות של בני משפחתו הקרובים ביותר :דוד מרום,
באמצעות בא כוחו ,בכתובת כמפורט לעיל.

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  11.5.2008הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את העמותה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 23.9.2008בשעה .11.30

התעסקותו :עצמאי.

כל מי שיש לו ידיעות על הנעדר הנ"ל ,מתבקש בזה
להמציאן לבית המשפט או לכל נציגות דיפלומטית או
קונסולרית של מדינת ישראל ,בין בכתב ובין בעל פה ,וכל אדם
מעוניין ,הרוצה להתנגד להצהרת המוות יתייצב לפני בית
המשפט ,אם בעצמו ואם על ידי בא כוחו ,וינמק את התנגדותו,
או ימסור הצהרה בשבועה שבה יפורטו טעמי ההתנגדות ,או
ימסור הודעה לפני נציג דיפלומטי או קונסולרי של מדינת
ישראל ,שבה יפרט את טעמי ההתנגדות ,שאם לא כן ייתן בית
המשפט החלטה כטוב בעיניו.
עדנה דהן ,מזכירת בית המשפט

כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה ימי עבודה
לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה .12.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
מירית כנרי ,עו"ד
באת כוח המבקש

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בירושלים
תיק אזרחי 5133/08
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-

בבית המשפט המחוזי בירושלים
תיק אזרחי 5138/08

ובעניין פירוק חברת דים תפעול ובטחון בע"מ ,ח"פ
 ,51-308903-7רח' כנפי נשרים  ,20ירושלים,

בעניין חוק העמותות ,התש"ם ,1980-ופקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-

והמבקש :אלי ראובן ,ת"ז  ,059777813ע"י ב"כ עו"ד אילן
קמינצקי ,רח' שמאי  ,1ירושלים ,טל'  ,02-65253156פקס'
,02-6240580

ובעניין פירוק העמותה קרן בנדהיים ,ע"ר ,58-002483-4
והמבקש :רשם העמותות ,ע"י ב"כ עו"ד מירית כנרי ,מרח'
כנפי נשרים  ,15בית התאומים ,ת"ד  ,34071ירושלים ,91340

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  4.5.2008הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 10.9.2008בשעה .9.00

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  11.5.2008הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את העמותה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 23.9.2008בשעה .12.30

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.00ביום
.3.9.2008

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה ימי עבודה
לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה .12.00

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

אילן קמינצקי ,עו"ד
בא כוח המבקש

4300

מירית כנרי ,עו"ד
באת כוח המבקש

ילקוט הפרסומים  ,5838י' באב התשס"ח11.8.2008 ,

בבית המשפט המחוזי בירושלים

בבית המשפט המחוזי בירושלים
תיק אזרחי 5139/08

תיק אזרחי 5141/08

בעניין חוק העמותות ,התש"ם ,1980-ופקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-

בעניין חוק העמותות ,התש"ם ,1980-ופקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-

ובעניין פירוק עמותת צבי אלימלך ,ע"ר ,58-013825-3

ובעניין פירוק העמותה שמחה מצוה ,ע"ר ,58-031082-9

והמבקש :רשם העמותות ,ע"י ב"כ עו"ד מירית כנרי ,מרח'
כנפי נשרים  ,15בית התאומים ,ת"ד  ,34071ירושלים ,91340

והמבקש :רשם העמותות ,ע"י ב"כ עו"ד מירית כנרי ,מרח'
כנפי נשרים  ,15בית התאומים ,ת"ד  ,34071ירושלים ,91340

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  11.5.2008הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את העמותה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 23.9.2008בשעה .11.30

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  11.5.2008הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את העמותה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 25.9.2008בשעה .10.00

כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה ימי עבודה
לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה .12.00

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה ימי עבודה
לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה .12.00

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
מירית כנרי ,עו"ד
באת כוח המבקש

מירית כנרי ,עו"ד
באת כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בירושלים
בבית המשפט המחוזי בירושלים

תיק אזרחי 5153/08
תיק אזרחי 5140/08

בעניין חוק העמותות ,התש"ם ,1980-ופקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק העמותה מכון חזון עובדיה ,ע"ר ,58-028920-5
והמבקש :רשם העמותות ,ע"י ב"כ עו"ד מירית כנרי ,מרח'
כנפי נשרים  ,15בית התאומים ,ת"ד  ,34071ירושלים ,91340
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  11.5.2008הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את העמותה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 25.9.2008בשעה .10.00
כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה ימי עבודה
לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה .12.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת טפו טפו טפו בע"מ ,ח"פ ,51-314159-8
והמבקשים :גינדי נזיה ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד יוסי צור ,מרח'
המלך ג'ורג'  ,33ירושלים ,94261
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  18.5.2008הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 25.9.2008בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה ימי
עבודה לפני תאריך הדיון עד השעה .12.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
יוסי צור ,עו"ד
בא כוח המבקשים

מירית כנרי ,עו"ד
באת כוח המבקש

ילקוט הפרסומים  ,5838י' באב התשס"ח11.8.2008 ,

4301

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

בבית המשפט המחוזי בירושלים
תיק אזרחי 5165/08
בעניין חוק העמותות ,התש"ם ,1980-ופקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק העמותה תקוה ומרפא ,ע"ר ,58-037548-3

תיק אזרחי 1763/08
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת גני האצולה בע"מ ,ח"פ ,51-287034-6

והמבקש :רשם העמותות ,ע"י ב"כ עו"ד מירית כנרי ,מרח'
כנפי נשרים  ,15בית התאומים ,ת"ד  ,34071ירושלים ,91340

והמבקשים :פרוספר רואש ,ת"ז  067427948ואח' ,ע"י ב"כ
אמיר לוי ,לו-קאופומן משרד עו"ד ,משמואל הנציב  ,24נתניה
 ,42281טל'  ,09-8324455פקס' ,09-8335655

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  25.5.2008הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את העמותה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 25.9.2008בשעה .10.00

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  18.5.2008הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 19.11.2008בשעה .8.30

כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה ימי עבודה
לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה .12.00

את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .5.11.2008

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

מירית כנרי ,עו"ד
באת כוח המבקש

אמיר לוי ,עו"ד
בא כוח המבקשים

בבית המשפט המחוזי בירושלים
תיק אזרחי 5199/08
בעניין חוק העמותות ,התש"ם ,1980-ופקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק העמותה הפורום הציוני ,ע"ר ,58-014291-7
והמבקש :רשם העמותות ,ע"י ב"כ עו"ד מירית כנרי ,מרח'
כנפי נשרים  ,15בית התאומים ,ת"ד  ,34071ירושלים ,91340
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  15.6.2008הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את העמותה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 10.9.2008בשעה .10.00
כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה ימי עבודה
לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה .12.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
מירית כנרי ,עו"ד
באת כוח המבקש

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
תיק אזרחי 1765/08
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת סי.בי.פון טלקום בע"מ ,ח"פ ,51-3843912-5
מרח' בן גוריון  ,11גבעת שמואל ,אצל סי.בי .פון בע"מ,
והמבקשים :עובדי החברה ,ע"י ב"כ עו"ד ש' ברגרזון ,מס'
רישיון  ,8092ו/או א' דולב ,מרח' אבן גבירול  ,52תל אביב ,טל'
 ,03-6964294פקס' ,03-6960441
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  18.5.2008הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 19.11.2008בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 8.30
ביום .12.11.2008
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אמיר דולב ,עו"ד
בא כוח המבקשים

4302

ילקוט הפרסומים  ,5838י' באב התשס"ח11.8.2008 ,

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

תיק אזרחי 1949/08

תיק אזרחי 1775/08
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-

ובעניין פירוק חברת יהב תעסוקה שירותי עבודה בע"מ ,ח"פ
,51-133579-6

ובעניין פירוק חברת סי.בי.פון בע"מ ,ח"פ  ,51-136266-7מרח'
בן גוריון  ,11גבעת שמואל ,ת"ד  ,311מיקוד ,54101

והמבקש :הנא נעום ,ת"ז  ,321678278ע"י ב"כ עו"ד אסף
ימיני ,מרח' הרצל  ,38נתניה,

והמבקשים :עובדי החברה ,ע"י ב"כ עו"ד ש' ברגרזון ,מס'
רישיון  ,8092ו/או א' דולב ,מרח' אבן גבירול  ,52תל אביב ,טל'
 ,03-6964294פקס' ,03-6960441

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  20.5.2008הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 24.11.2008בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  13.00ביום
.1.10.2008
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אסף ימיני ,עו"ד
בא כוח המבקש

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  16.6.2008הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 9.12.2008בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 8.30
ביום .2.12.2008
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אמיר דולב ,עו"ד
בא כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
תיק אזרחי 1899/08
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת רונית ספורט טי.וי .בע"מ,
והמבקשת :אירינה פרגר ,ע"י ב"כ עו"ד עמוס ברכה ,משד'
רוטשילד  ,15תל אביב ,66881
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  5.6.2008הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 1.12.2008בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .24.11.2008
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
עמוס ברכה ,עו"ד
בא כוח המבקשת

תיק אזרחי 2114/08
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת אר טי שיווק טקסטיל בע"מ )בכינוס
נכסים( ,ח"פ ,51-360648-3
והמבקשים :פנינה יעקובי ,ת"ז  22161723ואח' ,ע"י
ב"כ עו"ד איתן פישמן ,אצל משרד בן שחר לקנר ושות' ,רח'
השלושה  ,2בית מדנס ,תל אביב  ,67060טל'  ,03-6883383פקס'
,03-6883382
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  14.7.2008הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 18.12.2008בשעה  ,8.30או בכל מועד נדחה אחר.
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 8.30
ביום .11.12.2008
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
איתן פישמן ,עו"ד
בא כוח המבקשים

ילקוט הפרסומים  ,5838י' באב התשס"ח11.8.2008 ,

4303

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

בבית המשפט המחוזי בחיפה
תיק אזרחי 626/08

תיק אזרחי 2124/08
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-

ובעניין פירוק חברת אגרונום אבי אליאסף בע"מ ,ח"פ
,51-228199-9

ובעניין פירוק חברת שגיא מערכות טלמרקטינג שיווק בע"מ,
ח"פ ,51-335314-4

והמבקשים :רו"ח דוד ימין ועו"ד ורד שפרן ,בתפקידם
כמפרקים של חברת א.א.ד עבודות הנדסיות בע"מ ,מרח' בן
גוריון  ,4נס ציונה ,74030

והמבקשות :ליאת נפתלי ואח' ,ע"י עו"ד ורד שדות ,מרח'
המייסדים  ,33זכרון יעקב  ,30900טל' ,04-6291975

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  15.7.2008הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 15.12.2008בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .1.12.2008
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  25.6.2008הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 23.10.2008בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשות הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשות ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 16.00
ביום .20.10.2008
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשות ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
ורד שדות ,עו"ד
באת כוח המבקשות

ורד שפרן ,עו"ד
באת כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי בחיפה

בבית המשפט המחוזי בחיפה
תיק אזרחי 529/08

תיק אזרחי 747/08

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-

ובעניין פירוק חברת רהיטי ב .גלפנד בע"מ,

ובעניין פירוק חברת הצמיג הרמן אהרון בע"מ,

והמבקשים :אברהם בן עמי ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד אהוד
דהאן ,רח' פלי"ם  ,6חיפה ,33095

והמבקש :ג'אמל מוחמד ראשד ,ע"י ב"כ עו"ד אריק חכים,
מרח' דוד רזיאל  ,23שכ' רמת חן ,רמת גן ,52244

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  13.5.2008הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 17.9.2008בשעה .9.00

נמסרת בזה הודעה ,כי הוגשה בקשה לבית המשפט
המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי בקשת
פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום 30.11.2008
בשעה .9.00

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .10.9.2008

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  16.00ביום
.23.11.2008

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

אהוד דהאן ,עו"ד
בא כוח המבקשים

4304

אריק חכים ,עו"ד
בא כוח המבקש

ילקוט הפרסומים  ,5838י' באב התשס"ח11.8.2008 ,

מרטנס הופמן טכנולוגיות  2000בע"מ

בבית המשפט המחוזי בנצרת
תיק אזרחי 010/08
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת סיידא ומראד בע"מ,
והמבקש :יוסף בנבנשתי ,ע"י ב"כ עו"ד אבו אחמד ח'אלד,
מרח' הגליל  ,52בניין גליל סנטר ,ת"ד  ,2139טבריה,
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  7.1.2008הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בנצרת לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 7.10.2008בשעה .19.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  16.00ביום
.1.10.2008
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אבו אחמד ח'אלד ,עו"ד
בא כוח המבקש

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
ארי אשדוד נכסים בע"מ
)ח"פ (51-212840-6
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,3.9.2008או  30ימים מיום פרסום הודעה זו ,לפי
המאוחר מביניהם ,בשעה  ,10.00במשרדי החברה ,רח' מנחם בגין
 ,7רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מיכל חסיד ,מפרקת

)ח"פ (51-301103-1
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,22.9.2008או  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לפי המאוחר מביניהם ,במשרדי החברה ,רח' המסגר ,55
תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דוד גוטליב ,עו"ד ,מפרק

סטרה  -סחר והשקעות בע"מ
)ח"פ (51-268087-7
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות ]נוסח
חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס
ביום  ,28.9.2008בשעה  ,12.00ברח' שמואל הנגיד  ,4ירושלים ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
אושרת דיין ,עו"ד
באת כוח החברה

ים סוף השקעות ) (2001בע"מ
)ח"פ (51-314255-4
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
ננמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,30.9.2008בשעה  ,12.00במשרד עוה"ד
עופר אבנון עופר ושות' ,רח' הירקון  ,113תל אביב ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
יואב פפושדו ,מפרק

מ.ה.ש שרותי פיקוח ולוגיסטיקה בע"מ
)ח"פ (51-381822-9
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום ביום  ,22.9.2008או  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לפי המאוחר מביניהם ,במשרדי החברה ,רח' המסגר ,55
תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דוד גוטליב ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,5838י' באב התשס"ח11.8.2008 ,

נתן טורס בע"מ
)ח"פ (51-050148-9
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,28.9.2008בשעה  ,10.00ברח' הארזים ,23
מוצא עילית ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
פיטר נתן ,מפרק

4305

השקעות התפוצות בע"מ

עמותת נאות מודיעין )ע"ר(

)ח"פ (51-099227-4

)ע"ר (58-023600-8
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרקים
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  46לחוק העמותות,
התש"ם ,1980-כי באסיפה הסופית של העמותה הנ"ל,
שהתכנסה ביום  ,29.6.2008התקבלה החלטה לפרק את
העמותה מרצון ולמנות את עו"ד יריב לוין ואת מרק בבוט ,מרח'
דם המכבים  ,27/3מודעין ,למפרקי העמותה.

)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,22.9.2008בשעה  ,20.00ברח' מן  ,5ירושלים ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
מזל גולדשטיין ,מפרקת

כל נושה שיש לו תביעות נגד העמותה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
יריב לוין ,עו"ד מרק בבוט

שרי )מ.ב.ט( בע"מ

מפרקים

)ח"פ (51-139694-7
)בפירוק מרצון(

אינטרנשיונל קומודיטיס יוניטרייד )אי.סי.יו( בע"מ

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,25.9.2008בשעה  ,9.00במשרד עורכי דין,
גדליה בוזגלו ,רח' פרופסור שור  ,19תל אביב ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

)ח"פ (51-211093-3
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר ביטול החלטה על פירוק מרצון
נמסרת בזה הודעה ,כי באסיפה כללית מיוחדת של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,7.5.2008התקבלה החלטה,
לבטל את ההחלטה הקודמת מיום  3.12.2006בדבר פירוק מרצון
של החברה הנ"ל .כמו כן ,התקבלה החלטה בדבר ביטול מינויו
של עו"ד אדי לזר למפרק החברה.

גולן גדליה ,עו"ד ,מפרק

אדי לזר ,עו"ד ,מנהל

אקוויטי עשר בע"מ

ג.לי.ג .ים השקעות בע"מ

)ח"פ (51-345431-4

)ח"פ (51-227545-4
)בפירוק מרצון(
הודעה על חזרה מהחלטה לפירוק מרצון
נמסרת בזה הודעה ,כי החברה הנ"ל קיבלה החלטה
מיוחדת לחזור בה מההחלטה לפרק את החברה הנ"ל .ההודעה
על ההחלטה לפרק את החברה שפורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4942התשס"א ,עמ'  - 863בטלה.

)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום ראשון ,28.9.2008 ,בשעה  ,17.00אצל פרידמן
נבון ושות' ,עו"ד ,רח' המלאכה  ,3תל אביב ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
יובל יעקובי ,מפרק

אפרת פיתוח וייצור בע"מ
)ח"פ (51-026133-2
הודעה על ביטול הליכי פירוק
נמסרת בזה הודעה ,כי החברה הנ"ל מודיעה בזה כי ביום
 21.7.2008קיבלה החלטה בדבר ביטול הליכי הפירוק מרצון
וחזרה למעמד של חברה פעילה רגילה ,לכל דבר ועניין.
ההחלטה בתוקף מיום פרסומה ברשומות.
עידו שפירא ,עו"ד
בא כוח החברה
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מיכאל גולדשטיין

לוטקר שטיין טולדנו ניהול ויעוץ בע"מ
)ח"פ (51-192384-9
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  3.9.2008או  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לפי המאוחר מביניהם ,בשעה  ,10.00במשרדו של המפרק
רו"ח יואל טולדנו ,רח' מנחם בגין  ,48תל אביב ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
יואל טולדנו ,רו"ח ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,5838י' באב התשס"ח11.8.2008 ,

מבנת אחזקות בע"מ

דן פאור שרותי רווחה וסיעוד בע"מ

)ח"פ (51-179116-2

)ח"פ (51-398507-7

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,25.9.2008בשעה  ,16.00במשרדי החברה,
רח' לינקולן  ,20תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,20.8.2008בשעה  ,16.00או  30ימים לאחר פרסום
הודעה זו ,לפי המאוחר מביניהם ,במשרדי החברה ,רח' מנחם
בגין  ,7רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יואב נהיר ,עו"ד ,מפרק

דפנה זינגר ,עו"ד ,מפרקת

א.כ .משאבי טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ (51-198953-5

רובינשטיין את רובינשטיין סוכנות לבטוח בע"מ

)בפירוק מרצון(

)ח"פ (51-063442-1

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

)בפירוק מרצון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,28.9.2008בשעה  ,8.30ברח' חנוך אלבק
 ,16/5לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

אבישר כהן ,מפרק

עמיתי ברונפמן בישראל  -חברה לתועלת הציבור בע"מ
)ח"פ (51-347335-5

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,10.9.2008בשעה  ,11.00במשרד עו"ד יגאל
סלונים ,רח' קויפמן  ,2תל אביב ,טל'  ,03-5109511לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
אפרים רובינשטיין ,מפרק

צור מוניטור בע"מ

)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,18.9.2008בשעה  ,17.00במשרדי המפרק,
רח' השיירות  ,10ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שמעון פליקס ,מפרק

פרופ' צבי אקשטיין יעוץ כלכלי בע"מ

)ח"פ (51-053899-4
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,7.8.2008או  30ימים לאחר פרסום הודעה
זו ,לפי המאוחר מביניהם ,בשעה  ,11.00במשרדי החברה ,רח'
המעגל  ,4רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יהושע צור ,מפרק

)ח"פ (51-333135-5
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,18.9.2008או ביום העסקים הראשון שלאחר  30ימים,
מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,לפי המאוחר מביניהם ,בשעה
 ,12.00במשרד עורכי דין זוזובסקי ,רח' גאולה  ,8תל אביב ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
פרופ' צבי אקשטיין ,מפרק

חברת ישראל קוסמן ייעוץ הנדסי בע"מ
)ח"פ (51-339229-0
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,15.9.2008בשעה  ,12.00ברח' גיבורי ישראל ,24
אזור התעשיה פולג בנתניה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אביגדור ליבוביץ ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,5838י' באב התשס"ח11.8.2008 ,
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ל.ש .אופטימום נכסים בע"מ

פיטוסי מאיר הובלות בטון בע"מ

)ח"פ (51-277629-5

)ח"פ (51-318659-3

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,4.9.2008בשעה  ,17.00במשרדו של עו"ד גדעון
בן–ציון ,רח' קויפמן  ,2תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,21.9.2008בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' הדקל
 ,20/2טירת כרמל ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מאיר פיטוסי ,מפרק

דניאל שלום ,מפרק

הפעמון אחזקה כ"ס בע"מ
)ח"פ (51-276144-6

אינדסטריאל דאטה אינטרנשיונל )אי.די.אי( בע"מ
)ח"פ (51-128801-1
)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,15.9.2008בשעה  ,17.00במשרדי המפרק,
רח' התע"ש  ,20בית הפעמון ,כפר סבא ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  23.10.2008בשעה  ,17.00ברח' בן גוריון ,33
הרצליה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רנה חדד ,עו"ד ,מפרק

בועז יערי ,עו"ד ,מפרק

אם .פי .אס אחזקות בע"מ
הולין מירוני ושות' שירותים משפטיים

)ח"פ (51-410453-8

)ח"פ (51-328992-6

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,22.9.2008בשעה  ,13.00במשרדי הולין ושות'
 עורכי דין ,רח' שנקר ) 14בית נולטון( ,הרצליה פיתוח ,לשםהגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,23.9.2008בשעה  ,12.00אצל מטרי ,מאירי
ושות'  -משרד עורכי דין ,רח' מנחם בגין  ,7קומה  ,24רמת
גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
מורן מאיר ,עו"ד ,מפרק

גיל אשכנזי ,עו"ד ,מפרק

ירושלים סמיקונדוקטור בע"מ
)ח"פ (51-374363-3

)ח"פ (51-298879-1
)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,21.9.2008בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח'
בן זכאי  ,103/1אלעד ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יוסף גבאי ,מפרק
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ש.א.י .שיווק דברי מאפה בע"מ

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,21.9.2008בשעה  ,10.00אצל שמעון עקיקי,
רח' אברהם קרן  ,21/4כפר סבא ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
שמעון עקיקי ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,5838י' באב התשס"ח11.8.2008 ,

טלעד שידורים בינלאומיים ) (2001בע"מ

א.א.ה .אחזקות בע"מ

)ח"פ (51-308164-6

)ח"פ (51-154362-1

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,14.9.2008בשעה  ,17.00במשרדי חברת
גאון אחזקות ,רח' קויפמן  ,6תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,28.9.2008בשעה  ,12.00במשרד עוה"ד
עופר אבנון עופר ושות' ,רח' הירקון  ,113תל אביב ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.

אורי קסיר ,עו"ד ,מפרק

אביבה הבר ,מפרקת

טלעד אחזקות בינלאומיות ) (2001בע"מ
גיא יהב אודם גנזבורג חברת נאמנות בע"מ

)ח"פ (51-308163-8
)בפירוק מרצון(

)ח"פ (51-243517-3

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

)בפירוק מרצון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,14.9.2008בשעה  ,17.00במשרדי חברת
גאון אחזקות ,רח' קויפמן  ,6תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

אורי קסיר ,עו"ד ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת
החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של
החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,11.9.2008בשעה  ,10.00אצל גיא,
גופר ,יהב ,גילמן ,אודם ושות' ,רו"ח ,דרך מנחם בגין ,74
תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ציון יהב ,רו"ח ,מפרק

מ.י.מ בניה מתקדמת ) (1995בע"מ
סי.י.א.ל .קול סנטר בינלאומי בע"מ

)ח"פ (51-223888-2
)בפירוק מרצון(

)ח"פ (51-381641-3

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

)בפירוק מרצון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,21.9.2008בשעה  ,10.00במשרד המפרק,
שד' המגינים  ,35חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

אורי שילה ,עו"ד ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,11.9.2008בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' יפו
 ,97/823ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יעקב אברהמס ,עו"ד ,מפרק

מלונות ים סוף החזקות  1996בע"מ
שילוב  -הסקה וקיטור בע"מ

)ח"פ (51-240977-2
)בפירוק מרצון(

)ח"פ (51-295368-8

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

)בפירוק מרצון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,28.9.2008בשעה  ,12.00במשרד עוה"ד
עופר אבנון עופר ושות' ,רח' הירקון  ,113תל אביב ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,16.9.2008בשעה  ,9.00במשרדה הרשום
של החברה ,בבית עוזיאל ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יואב פפושדו ,מפרק

אורי אליהו ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,5838י' באב התשס"ח11.8.2008 ,

4309

איזנברג פרחים חברה בע"מ

קלארידג' נכסים בע"מ

)ח"פ (51-170484-3

)ח"פ (51-399976-3

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,15.9.2008בשעה  ,8.30במשרדו של עו"ד
יהודה דנינו ,רח' נחל קדומים  ,1ת"ד  ,5151כפר חסידים
 ,20400לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,21.9.2008בשעה  ,10.00אצל עו"ד יעקב אברהמס,
רח' יפו  ,97מרכז כלל ,משרד  ,823ירושלים ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

יהודה דנינו ,עו"ד ,מפרק

חיים ישר ,מפרק

דנתו דיין בע"מ

וונדרסקרין בע"מ

)ח"פ (51-392137-9

)ח"פ (51-343712-9

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,28.10.2008בשעה  ,16.00ברח' ביל"ו ,58
תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גיל סודאי ,מפרק

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,15.9.2008בשעה  ,10.00ברח' נווה גנים  ,17/33חיפה,
לשם הגשת דוח סופי של המפרקים ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
דן ובמן

יצחק דיין

מפרקים

נרי עסקים חקלאיים בע"מ

חברת הידריד אייץ' פי ג'י ייצור גז טהור בע"מ

)ח"פ (51-276697-3

)ח"פ (51-383569-4

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה כללית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,1.10.2008בשעה  ,12.00במשרד עורכי דין
איליה וייסברג ,רח' ז'בוטינסקי  ,7בית אבגד ,רמת גן  ,52520טל'
 ,03-6120707פקס'  ,03-6127799באסיפה יניח המפרק הזמני את
דוח הפירוק שהכין ויסביר אותו בפניה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,11.9.2008בשעה  ,11.00במשרדה של עו"ד
ויקטוריה בורודיאנסקי ,רח' בן יהודה  ,32בית אל על ,קומה
 ,9תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

איליה וייסברג ,עו"ד ,מפרק

ויקטוריה בורודיאנסקי ,עו"ד

חברת פיינטבול ישראל צפון בע"מ

באת כוח המפרק

)ח"פ (51-346928-8
)בפירוק מרצון(

ברודפלנס בע"מ

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

)ח"פ (51-377492-7

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,31.8.2008בשעה  ,10.00ברח' מנחם בגין  ,65תל אביב,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.

)בפירוק מרצון(

אייל שטרנברג ,עו"ד ,מפרק

4310

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,3.9.2008או  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לפי המאוחר מביניהם ,בשעה  ,12.00במשרדי עו"ד לאמעי
סידר רהט צידון פינק ,עורכי דין ,דרך השלום  ,53גבעתיים

ילקוט הפרסומים  ,5838י' באב התשס"ח11.8.2008 ,

 ,53454לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
ארז אביב ,עו"ד ,מפרק

טננבאום אריה בע"מ
)ח"פ (51-135181-9
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,20.9.2008או ביום העסקים הראשון שלאחר
 30ימים מיום פרסום הודעה זו ,לפי המאוחר מביניהם ,בשעה
 ,12.00במשרדי המפרק ,רח' החשמונאים  ,100קומה  ,7תל אביב,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
ארז אלמוג ,עו"ד ,מפרק

דן קילברג ושות' בע"מ
)ח"פ (51-294249-1
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,28.9.2008או ביום העסקים הראשון שלאחר
 30ימים מיום פרסום הודעה זו ,לפי המאוחר מביניהם ,בשעה
 ,10.00במשרדי המפרק ,רח' החשמונאים  ,100קומה  ,7תל אביב,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
ארז אלמוג ,עו"ד ,מפרק

איל דש יעוץ מבנים והשקעות בע"מ
)ח"פ (51-091220-7
)בפירוק מרצון(

חגי הדרכת אופנועים ) (2004בע"מ
)ח"פ (51-361490-9
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,20.9.2008או ביום העסקים הראשון שלאחר
 30ימים מיום פרסום הודעה זו ,לפי המאוחר מביניהם ,בשעה
 ,10.00במשרדי המפרק ,רח' החשמונאים  ,100קומה  ,7תל אביב,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
ארז אלמוג ,עו"ד ,מפרק

חלקה  11בגוש  8251בע"מ
)ח"פ (51-028411-0
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום א' ,12.10.2008 ,בשעה  ,10.00אצל המפרק,
רח' נאות גולף  ,5קיסריה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יובל האפט ,מפרק

קישלנסקי משה  -מהנדס בנין תיכנון ניהול ופיקוח בע"מ
)ח"פ (51-207102-8
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום א' ,12.10.2008 ,בשעה  ,10.00אצל המפרק,
רח' השיבולים  ,5רחובות ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
משה קישלנסקי ,מפרק

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,5.10.2008בשעה  ,08.30במשרדי המפרק ,רח'
קויפמן  ,6תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שי חיימוב ,עו"ד ,מפרק

מ .קישלנסקי  -מהנדס בנין בע"מ
)ח"פ (51-257185-2
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום א' ,12.10.2008 ,בשעה  ,10.00אצל המפרק,
רח' השיבולים  ,5רחובות ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
משה קישלנסקי ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,5838י' באב התשס"ח11.8.2008 ,
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סטנדרד אינסיידר בע"מ

אהרון חסקל בע"מ

)ח"פ (51-350454-8

)ח"פ (51-353280-4

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,20.8.2008או  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לפי המאוחר מביניהם ,בשעה  ,14.00במשרדי המפרק ,רח'
תובל  ,13רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,24.9.2008בשעה  ,12.00במשרדי ב"כ החברה
עו"ד צור-פישמן ,רח' מנחם בגין  ,7רמת גן ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

רז אבן–הר ,עו"ד ,מפרק

אהרון חסקל ,מפרק

א.ד .אסרף פיתוח ותשתיות בע"מ

גאזי אבו קוש בע"מ

)ח"פ (51-227892-0

)ח"פ (51-381416-0

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום א' ,12.10.2008 ,בשעה  ,10.00אצל המפרק,
רח' הרותם  ,4תל מונד ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,24.9.2008בשעה  ,10.00במשרדי ב"כ החברה,
עו"ד צור-פישמן ושות' ,רח' מנחם בגין  ,7רמת גן ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

אברהם אסרף ,מפרק

גאזי אבו קוש ,מפרק

יבולי מורן בשדה בע"מ
)ח"פ (51-399770-0

)ח"פ (51-307740-4

)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,2.10.2008בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' הרימון
 ,63בית אלעזרי ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מורן עזרא ,מפרק

המכרז של אילת בע"מ
)ח"פ (51-297538-4
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,23.9.2008בשעה  ,10.00במשרדי החברה,
רח' קניון העיר  ,24אילת ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
הדר רז ,עו"ד ,מפרקת
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תאטרון תמונע בע"מ
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,17.9.2008בשעה  ,12.00במשרדי תיאטרון תמונע,
רח' שונצינו  ,8תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מיקי צוקרמן ,מפרק

ש.ג.פ שווקים בע"מ
)ח"פ (51-130370-3
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,30.9.2008בשעה  ,16.00אצל המפרק ,רח'
פינסקר  ,44הרצליה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שמעון גרוס ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,5838י' באב התשס"ח11.8.2008 ,

שומן השקעות בע"מ

אמפל תעשיות )ישראל( בע"מ

)ח"פ (51-315317-1

)ח"פ (51-082011-1

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,27.11.2008בשעה  ,12.00במשרדי החברה,
אצל משפחת אורנה וצור שומן ,יישוב בית שערים ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,25.9.2008בשעה  ,10.30אצל שרוני-שפלר
ושות' ,רואי חשבון ,רח' ז'בוטינסקי  ,35רמת גן ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

שבח ילון ,עו"ד ,מפרק

ארז שפלר ,רו"ח ,מפרק

מפעל מוצרי פלסטיקה בע"מ
)ח"פ (51-065071-6

אילן סלומון
)ח"פ (51-168578-6

)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,27.11.2008בשעה  ,9.00ברח' הפריון  ,3נצרת
עילית ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
שבח ילון ,עו"ד ,מפרק

)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,24.9.2008בשעה  ,11.00במשרדי ב"כ החברה,
עו"ד צור-פישמן ,רח' מנחם בגין  ,7רמת גן ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
אילן סלומון ,מפרק

סמנבל בע"מ
)ח"פ (51-182055-1

ניר בע"מ

)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,9.10.2008בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח'
רוטשילד  ,46מגדל אלרוב ,קומה  ,2תל אביב ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
עוזי פנחסי ,עו"ד ,מפרק

)ח"פ (52-000622-2
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,25.9.2008בשעה  ,13.00אצל אמפל ישראל,
רח' ארלוזורוב  ,111תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יורם פירון ,עו"ד ,מפרק

דנרוז שווק טקסטיל ) (1997בע"מ
)ח"פ (51-246111-2

ד"ר לסלי לי בע"מ

)בפירוק מרצון(

)ח"פ (51-328946-2

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

)בפירוק מרצון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,1.10.2008בשעה  ,10.00במשרדה הרשום
של החברה ,רח' החשמל  ,13תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

אורי דנאי ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,5838י' באב התשס"ח11.8.2008 ,

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,5.10.2008בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח'
מורן  ,15להבים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ד"ר לסלי לי ,מפרק
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ישראל בורוביץ בע"מ
)ח"פ (51-184320-3
)בפירוק מרצון(

הערה :החברה תחוסל בתום שלושה חודשים מהמועד
שבו רשם החברות יקבל הודעה של המפרק על קיום אסיפה זו,
ביחד עם הדוח הסופי.
בועז יערי ,עו"ד ,מפרק

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת
החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של
החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,19.10.2008בשעה  ,10.00במשרד
עו"ד גולדפרב ,לוי ,ערן ,מאיר ,צפריר ושות' ,רח' ויצמן ,2
תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
זהר גרסטל-שמרלינג ,עו"ד ,מפרקת

גן אירועים הדר-גרדן בע"מ
)ח"פ (51-320875-1

שאוליאן יצרני אופנה מדות גדולות בע"מ
)ח"פ (51-164005-4
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,15.10.2008בשעה  ,15.00ברח' השוק  ,3תל–אביב-
יפו ,אופנת ויוה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
משה )עודד( שמש ,עו"ד ,מפרק

)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,5.10.2008בשעה  ,9.00במשרדה הרשום
של החברה ,רח' רמז  ,94ראשון לציון ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
אלון גלעדי ,מפרק

שרותי יהודה להובלה בע"מ
)ח"פ (51-054655-9
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,5.10.2008בשעה  ,9.00במשרדה הרשום
של החברה ,רח' מטלון  ,53תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
יהודה סנדלר ,מפרק

שוארץ א.ל .ממתקים בע"מ
)ח"פ (51-189940-3

קירור אורעוז בע"מ
)ח"פ (51-391951-4
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,28.9.2008או ביום העסקים הראשון שלאחר
 30ימים מיום פרסום הודעה זו ,לפי המאוחר מביניהם ,בשעה
 ,12.00במשרדי המפרק ,רח' החשמונאים  ,100קומה  ,7תל אביב,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
ארז אלמוג ,עו"ד ,מפרק

ר.א .כרמלי בע"מ
)ח"פ (51-234431-8
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,15.10.2008בשעה  ,16.00ברח' פרויד ,14
חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
רון כרמלי ,מפרק

)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,5.10.2008בשעה  ,16.00במשרדי המפרק,
רח' התע"ש  ,20בית הפעמון ,כפר סבא ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
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ענבר קופת תגמולים ליד כלל )ישראל( בע"מ
)ח"פ (52-003070-1
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  17.9.2008בשעה  12.00במשרדי כלל חברה
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לביטוח בע"מ ,דרך מנחם בגין  ,48קומה  ,11תל אביב ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
אילן ברקת ,רו"ח ,מפרק

הנ"ל תתכנס ביום  17.9.2008בשעה  11.00במשרדי כלל חברה
לביטוח בע"מ ,דרך מנחם בגין  ,48קומה  ,11תל אביב ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
אילן ברקת ,רו"ח ,מפרק

קרן השתלמות למנהלים ליד "כלל" חברה לביטוח בע"מ
)ח"פ (51-153704-5
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  17.9.2008בשעה  14.00במשרדי כלל חברה
לביטוח בע"מ ,דרך מנחם בגין  ,48קומה  ,11תל אביב ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
אילן ברקת ,רו"ח ,מפרק

מכללת אלמג'ד לספרות בע"מ
)ח"פ (51-359103-2
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות ]נוסח
חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס
ביום  25.9.2008בשעה  ,10.00במשרדו של המפרק עו"ד קאדרי גסאן,
רח' בנימין  ,1/4רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
קאדרי גסאן ,עו"ד ,מפרק

כלל גמל קופת תגמולים בע"מ
)ח"פ (52-003584-1
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  17.9.2008בשעה  13.00במשרדי כלל חברה
לביטוח בע"מ ,דרך מנחם בגין  ,48קומה  ,11תל אביב ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
אילן ברקת ,רו"ח ,מפרק

קנרול צפון השקעות בע"מ
)ח"פ (51-188767-1
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,7.8.2008או  30ימים לאחר פרסום הודעה זו ,לפי
המאוחר מביניהם ,בשעה  ,11.00אצל רו"ח שלום מימון ,רח'
פינסקר  ,20נתניה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלמוג קופה מרכזית לפיצויים ליד כלל ישראל בע"מ
)ח"פ (52-003001-6
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  17.9.2008בשעה  10.00במשרדי כלל חברה
לביטוח בע"מ ,דרך מנחם בגין  ,48קומה  ,11תל אביב ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
אילן ברקת ,רו"ח ,מפרק

כלל גמל קופה מרכזית לפיצויים בע"מ
)ח"פ ( 52-003585-8
)בפירוק מרצון(

גבריאל ונונו ,מפרק

קנרול בע"מ
)ח"פ (51-166277-7
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,7.8.2008או  30ימים לאחר פרסום הודעה זו ,לפי
המאוחר מביניהם ,בשעה  ,10.00אצל רו"ח שלום מימון ,רח'
פינסקר  ,20נתניה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גבריאל ונונו ,מפרק

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
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אף.בי.בי .בע"מ

אינטרווסק בע"מ

)ח"פ (51-193096-8

)ח"פ (51-393004-0
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,25.9.2008בשעה  ,16.00באמצעות שיחת ועידה
טלפונית בטל'  ,03-6167055לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ד"ר אשר שמולביץ ,מפרק

)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,4.9.2008או  30ימים לאחר פרסום הודעה
זו ,לפי המאוחר מביניהם ,בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,רח'
ז'בוטינסקי  ,7רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
צבי בבניק ,עו"ד ,מפרק

השקעות בכרך בע"מ

זרזיף בע"מ
)ח"פ (51-241700-7
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,15.9.2008או  30ימים לאחר פרסום הודעה זו ,לפי
המאוחר מביניהם ,בשעה  ,12.00ברח' התמר  ,4תל אביב ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
אלוש חיים ויקטור ,מפרק

סופר וט בע"מ
)ח"פ (51-365033-3

)ח"פ (51-038715-2
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,23.6.2008התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמואל שוב ,ת"ז ,22683908
ואת שמואל לנדאו ,ת"ז  ,055886410מרח' ויצמן  ,2תל אביב,
למפרקי החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקים הנ"ל.
שמואל לנדאו שמואל שוב ,עו"ד
מפרקים

פלור-אסת בע"מ

)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,16.9.2008בשעה  ,12.00במשרדי המפרק,
רח' יצחק שדה  ,17תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ישעיהו רייך ,עו"ד ,מפרק

)ח"פ (51-247943-7
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,25.9.2008בשעה  ,10.00ברח' החי"ל ,64
ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מרגלית טל-גן ,מפרקת

נכסי בר אם בע"מ
)ח"פ (51-042050-8

קורקס נתניה )דירה  (6בע"מ

)בפירוק מרצון(

)ח"פ (51-136215-4
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,28.9.2008בשעה  ,11.00ברח' דרך בגין  ,48תל
אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,18.9.2008בשעה  ,18.00במשרדי המפרק,
רח' ירושלים  ,39קרית אונו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שי עינת ,עו"ד ,רו"ח ,מפרק

ישראל שמעוני ,עו"ד ,מפרק
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